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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības 
darbības programmu veselības jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) 
Nr. 282/2014 (programma „ES Veselība”)
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0405),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 168. panta 
5. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0152/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, kā 
arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A9-0000/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

1 OV C... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) 2020. gada 11. martā Pasaules 
Veselības organizācija (PVO) jaunā 
koronavīrusa (Covid-19) uzliesmojumu 
pasludināja par globālu pandēmiju. Šī 
pandēmija ir izraisījusi nepieredzētu 
pasaules mēroga krīzi veselības jomā ar 
nopietnām sociālekonomiskām sekām un 
nodarījusi cilvēkiem ciešanas.

(5) 2020. gada 11. martā Pasaules 
Veselības organizācija (PVO) jaunā SARS-
CoV-2 koronavīrusa un ar to saistītās 
elpošanas orgānu slimības (Covid-19) 
uzliesmojumu pasludināja par globālu 
pandēmiju. Šī pandēmija un tieši smagais 
akūtais respiratorais sindroms, kas ir ne 
vien priekšlaicīgas nāves iemesls, bet arī 
izraisa hroniskas plaušu saslimšanas, ir 
radījis nepieredzētu pasaules mēroga krīzi 
veselības jomā ar nopietnām 
sociālekonomiskām sekām un nodarījis 
cilvēkiem ciešanas. Krīzes smagums arī 
apliecina to, cik liela nozīme ir Savienības 
rīcībai, nodrošinot elpošanas orgānu 
slimību pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai gan par savu veselības politiku 
atbildīgas ir dalībvalstis, tiek gaidīts, ka tās 
aizsargās sabiedrības veselību Eiropas 
solidaritātes garā8. Notiekošajā Covid-19 
krīzē gūtā pieredze ir pierādījusi, ka 
vajadzīga turpmāka noteikta Savienības 
līmeņa darbība, kas atbalstītu sadarbību un 
koordināciju starp dalībvalstīm, lai 
uzlabotu profilaksi un kontroli attiecībā uz 
nopietnu cilvēka slimību izplatīšanos pāri 
robežām, lai apkarotu citus nopietnus 
pārrobežu draudus veselībai un lai 
aizsargātu Savienības iedzīvotāju veselību 
un labklājību.

(6) Lai gan par savu veselības politiku 
atbildīgas ir dalībvalstis, tiek gaidīts, ka tās 
aizsargās sabiedrības veselību Eiropas 
solidaritātes garā8. Notiekošajā Covid-19 
krīzē gūtā pieredze ir pierādījusi, ka 
vajadzīga turpmāka noteikta Savienības 
līmeņa darbība, kas atbalstītu sadarbību un 
koordināciju starp dalībvalstīm, lai 
uzlabotu profilaksi un kontroli attiecībā uz 
nopietnu cilvēka slimību izplatīšanos pāri 
robežām, lai izstrādātu produktus slimību 
profilaksei un ārstēšanai un nodrošinātu 
šo produktu pieejamību, lai apkarotu citus 
nopietnus pārrobežu draudus veselībai un 
lai aizsargātu Savienības iedzīvotāju 
veselību un labklājību.

__________________ __________________
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8 Paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas Centrālajai 
bankai, Eiropas Investīciju bankai un 
Eurogrupai „Koordinēta ekonomikas 
reakcija uz Covid-19 uzliesmojumu”, 
COM(2020) 112 final, 13.3.2020.

8 Paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas Centrālajai 
bankai, Eiropas Investīciju bankai un 
Eurogrupai „Koordinēta ekonomikas 
reakcija uz Covid-19 uzliesmojumu”, 
COM(2020) 112 final, 13.3.2020.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6 a) Kaut arī iespējas rīkoties veselības 
jomā Savienībai ir ierobežotas, būtu 
jānodrošina, ka Savienība spēj reaģēt 
patiesi satraucošās situācijās, kas ir 
iespējamas nākotnē, un arī reaģēt uz 
veselības apdraudējumiem — 
pandēmijām, veselības pārrobežu 
apdraudējumu, mikrobu rezistenci — un 
ka Savienība var palīdzēt dalībvalstīm 
risināt problēmas, kuras rodas saistībā ar 
sabiedrības novecošanu, hroniskām 
slimībām vai slimību profilaksi, tādēļ 
palīdzot dalībvalstīm popularizēt veselīgu 
dzīvesveidu un sagatavot valsts veselības 
aizsardzības sistēmas jaunu tehnoloģu 
ieviešanai.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
atbilstoši tajā piešķirto resursu 

(9) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
atbilstoši tajā piešķirto resursu 
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ierobežojumiem šīs programmas ietvaros 
būtu jāveic atveseļošanas un noturības 
pasākumi, lai novērstu Covid-19 krīzes 
nepieredzēto ietekmi. Šādi papildu resursi 
būtu jāizmanto tā, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievēroti [Eiropas Savienības Atveseļošanās 
instrumenta] regulā paredzētie termiņi.

ierobežojumiem šīs programmas ietvaros 
būtu jāveic atveseļošanas un noturības 
pasākumi, lai novērstu Covid-19 krīzes 
nepieredzēto ietekmi, un būtu jāpanāk, ka 
ir ieviestas noturīgas veselības aprūpes un 
veselības aizsardzības sistēmas, 
gatavojoties nākotnē iespējamām 
pandēmijām. Šādi papildu resursi būtu 
jāizmanto tā, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievēroti [Eiropas Savienības Atveseļošanās 
instrumenta] regulā paredzētie termiņi.

Or. en

Grozījums 5

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Sakarā ar pārrobežu veselības 
apdraudējumu nopietno dabu Programmai 
būtu jāatbalsta koordinēti Savienības 
līmeņa sabiedrības veselības pasākumi, kas 
vēršas pret šādiem draudiem dažādos 
aspektos. Lai nostiprinātu spēju Savienībā 
sagatavoties veselības krīzei, uz to reaģēt 
un to pārvaldīt, Programmai būtu jāatbalsta 
darbības satvarā, ko veido ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1082/2013/ES10 iedibināti mehānismi 
un struktūras un citi attiecīgi Savienības 
līmenī iedibināti mehānismi un struktūras. 
Tas varētu aptvert pirmās nepieciešamības 
medicīnisko preču krājumu stratēģisku 
veidošanu vai spēju veidošanu reaģēšanā 
uz krīzi, ar vakcināciju un imunizāciju 
saistītus profilaktiskus pasākumus un 
pastiprinātas uzraudzības programmas. 
Šajā kontekstā Programmai, ievērojot 
pieeju „Viena veselība”, būtu jāveicina 
Savienības, valstu, reģionu līmeņa un 
vietēja līmeņa dalībniekiem piemītošā 
krīžu novēršanas, krīžgatavības, krīžu 
uzraudzības, pārvaldības un reaģēšanas 
spēja Savienības mērogā un pārnozaru 

(10) Pārrobežu veselības apdraudējums 
ir nopietns pēc būtības, tāpēc Programmai 
būtu jāatbalsta koordinēti Savienības 
līmeņa sabiedrības veselības pasākumi, kas 
vēršas pret šādiem draudiem dažādos 
aspektos. Lai nostiprinātu spēju Savienībā 
sagatavoties veselības krīzei, uz to reaģēt 
un to pārvaldīt, Programmai būtu jāatbalsta 
darbības, kas veiktas sistēmā, ko veido ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1082/2013/ES10 iedibināti mehānismi 
un struktūras un citi attiecīgi Savienības 
līmenī iedibināti mehānismi un struktūras. 
Tas varētu aptvert pirmās nepieciešamības 
medicīnisko preču stratēģisko rezervju 
veidošanu vai spēju veidošanu reaģēšanā 
uz krīzi, ar vakcināciju un imunizāciju 
saistītus profilaktiskus pasākumus un 
pastiprinātas uzraudzības programmas. 
Šajā kontekstā Programmai, ievērojot 
pieeju „Viena veselība”, būtu jāveicina 
Savienības, valsts, reģionālā un vietējā 
līmeņa dalībnieku spēja krīzes novērst, 
krīzēm sagatavoties, īstenot krīžu 
uzraudzību, pārvaldību un spēja uz krīzēm 
reaģēt Savienības mērogā un transversālā 
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griezumā, aptverot arī ārkārtas situāciju 
plānošanas un gatavības mācību scenārijus. 
Tai būtu jāatbalsta, ka tiek izveidots 
integrēts pārnozaru riska komunikācijas 
satvars, kas darbotos visās jebkuras 
veselības krīzes fāzēs: profilakses, 
sagatavošanās un reaģēšanas fāzē.

nozaru griezumā, aptverot arī ārkārtas 
situāciju plānošanas un gatavības mācību 
scenārijus. Tai būtu jāveicina darbības, ar 
ko tiek veidota integrēta, transversāla 
riska paziņošanas sistēma, kas darbojas 
visās jebkuras veselības krīzes fāzēs: 
profilakses, sagatavošanās un reaģēšanas 
fāzē.

__________________ __________________
10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 
22. oktobris) par nopietniem pārrobežu 
veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ 
Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 
5.11.2013., 1. lpp.).

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 
22. oktobris) par nopietniem pārrobežu 
veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ 
Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 
5.11.2013., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai aizsargātu cilvēkus, kas ir 
nelabvēlīgā situācijā, arī tos, kuri cieš no 
garīgām vai hroniskām slimībām, 
Programmai būtu arī jāsekmē darbības, kas 
mazina veselības krīzes netiešās sekas šādu 
mazaizsargātu grupu pārstāvjiem.

(12) Lai aizsargātu cilvēkus, kas ir 
nelabvēlīgā situācijā, arī tos, kuri cieš no 
garīgām slimībām, slimībām, kas nav 
pārnēsājamas, vai hroniskām slimībām, 
Programmai būtu arī jāsekmē darbības, kas 
mazina veselības krīzes netiešās sekas šādu 
mazaizsargātu grupu pārstāvjiem. Lai 
garantētu veselībai būtisku aprūpes 
pakalpojumu nemainīgi augstus 
standartus, ar Programmu — jo īpaši 
krīzes un pandēmiju periodos — būtu 
jāveicina pāreja uz telemedicīnu, zāļu 
lietošanu mājas apstākļos, kā arī uz 
profilakses un pašaprūpes plānu 
īstenošanu — attiecīgos gadījumos, kad 
tas ir iespējams, — un vienlaikus 
jānodrošina, ka veselības aprūpes 
pakalpojumi ir pieejami pacientiem ar 
hroniskām slimībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Covid-19 krīze ir izgaismojusi 
daudzas problēmas, kas radušās Savienībā 
pandēmijas laikā nepieciešamo zāļu, 
medicīnisko ierīču un personīgo 
aizsarglīdzekļu krājumu nodrošināšanā. 
Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta 
darbības, kas, nodrošinot papildināmību ar 
citiem Savienības instrumentiem, sekmē 
krīzes sakarā būtisku ražojumu ražošanu, 
iepirkšanu un pārvaldīšanu.

(13) Covid-19 krīze ir izgaismojusi 
daudzas problēmas, kas radušās Savienībā 
pandēmijas laikā nepieciešamo zāļu, 
medicīnisko ierīču un personīgo 
aizsarglīdzekļu krājumu nodrošināšanā. 
Tāpēc periodos, kad veselības jomā ir 
iestājusies krīze, un pandēmiju apstākļos 
Programmai būtu jāatbalsta darbības, kas, 
nodrošinot papildināmību ar citiem 
Savienības instrumentiem, sekmē krīzes 
sakarā būtisku ražojumu ražošanu, 
iepirkšanu un pārvaldīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Izvērtējot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2011/24/ES1a, 
Komisija secināja, ka visas dalībvalstis 
minēto direktīvu nav pilnībā īstenojušas. 
Šķēršļi un ierobežojumi, kas traucē 
piemērot direktīvu — piemēram, 
nepamatoti apgrūtinošas prasības 
attiecībā uz atļaujas saņemšanu vai 
kompensācijas ierobežojumi —, liedz 
iespēju brīvi saņemt veselības aprūpi 
iedzīvotājiem, kuru medicīniskās 
vajadzības dažkārt, iespējams, varētu 
labāk apmierināt citā, nevis viņu 
piederības dalībvalstī. Turklāt ne visas 
dalībvalstis spēj sniegt datus vai 
informāciju par pacientiem, kas dodas uz 
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ārvalstīm, jo datu vākšana dažādās 
dalībvalstīs ne vienmēr ir salīdzināma. 
Tāpēc ar Programmu būtu jāatbalsta 
Direktīvas 2011/24/ES pilnīga īstenošana, 
tā augstā līmenī garantējot sabiedrības 
veselības aizsardzību un vienlaikus 
ievērojot principu, kas nosaka personu 
brīvu pārvietošanos iekšējā tirgū.
____________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/24/ES (2011. gada 
9. marts) par pacientu tiesību 
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē 
(OV L 88, 4.4.2011., 45. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Covid-19 krīzē gūtā pieredze ir 
liecinājusi, ka kopumā jāatbalsta tāda 
strukturāla veselības sistēmu pārveide, kas 
būtu orientēta uz labāku rezultativitāti, 
piekļūstamību un noturību, kā arī 
sistēmiskas reformas visā Savienībā. Šādas 
pārveides un reformu kontekstā 
Programmai sinerģijā ar programmu 
„Digitālā Eiropa” būtu jāsekmē darbības, 
kas virza veselības pakalpojumu digitālo 
pārveidi un tos padara sadarbspējīgākus, 
palīdz vairot veselības sistēmas spēju 
veicināt slimību profilaksi un veselīga 
dzīvesveida popularizēšanu, piedāvāt 
jaunus aprūpes modeļus un, balstoties uz 
cilvēku vajadzībām, īstenot integrētus 
pakalpojumus, sākot ar veselības aprūpi 
kopienā un primāro veselības aprūpi, 
beidzot ar augsti specializētiem 
pakalpojumiem, un nodrošina efektīvu 
publiskās veselības jomas darbaspēku, kam 
būtu vajadzīgās prasmes, arī digitālās 

(15) Covid-19 krīzē gūtā pieredze ir 
liecinājusi, ka kopumā jāatbalsta tāda 
strukturāla veselības sistēmu pārveide, kas 
būtu orientēta uz labāku rezultativitāti, 
pieejamību un noturību, kā arī sistēmiskas 
reformas visā Savienībā. Šādas pārveides 
un reformu kontekstā Programmai sinerģijā 
ar programmu „Digitālā Eiropa” būtu 
jāsekmē darbības, kas virza veselības 
pakalpojumu digitālo pārveidi un tos 
padara sadarbspējīgākus, palīdz vairot 
veselības sistēmas spēju veicināt slimību 
profilaksi un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu, piedāvāt jaunus aprūpes 
modeļus un, balstoties uz cilvēku 
vajadzībām, īstenot integrētus 
pakalpojumus, sākot ar veselības aprūpi 
kopienā un primāro veselības aprūpi, 
beidzot ar augsti specializētiem 
pakalpojumiem, un nodrošina efektīvu 
publiskās veselības jomas darbaspēku, kam 
būtu vajadzīgās prasmes, arī digitālās 
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prasmes. Eiropas veselības datu telpas 
izveide veselības aprūpes sistēmām, 
pētniekiem un publiskajām iestādēm 
sniegtu līdzekļus, ar kuru palīdzību uzlabot 
veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti. 
Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 35. pantā nostiprinātās 
pamattiesības uz piekļuvi profilaktiskai 
veselības aprūpei un medicīniskai 
ārstēšanai un ievērojot Eiropas Savienības 
veselības aprūpes sistēmu kopīgās vērtības 
un principus, kuri aprakstīti 2006. gada 
2. jūnija Eiropadomes secinājumos12, 
Programmai būtu jāatbalsta darbības, kas 
nodrošina, ka veselības aprūpe ir vispārēja 
un iekļaujoša, proti, ka piekļuve tai 
nevienam nav liegta, un darbības, kas gādā 
par to, ka tiek pienācīgi ievērotas pacientu 
tiesības, arī attiecībā uz viņu datu 
privātumu.

prasmes. Eiropas veselības datu telpas un 
Eiropas elektroniskās veselības kartes 
izveide veselības aprūpes sistēmām, 
pētniekiem un publiskajām iestādēm 
sniegtu līdzekļus, ar kuru palīdzību uzlabot 
veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti. 
Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 35. pantā nostiprinātās 
pamattiesības uz piekļuvi profilaktiskai 
veselības aprūpei un medicīniskai 
ārstēšanai un ievērojot Eiropas Savienības 
veselības aprūpes sistēmu kopīgās vērtības 
un principus, kuri aprakstīti 2006. gada 
2. jūnija Eiropadomes secinājumos12, 
Programmai būtu jāatbalsta darbības, kas 
nodrošina, ka veselības aprūpe ir vispārēja 
un iekļaujoša, proti, ka piekļuve tai 
nevienam nav liegta, un darbības, kas gādā 
par to, ka tiek pienācīgi ievērotas pacientu 
tiesības, arī attiecībā uz viņu datu 
privātumu.

__________________ __________________
12 Padomes secinājumi par Eiropas 
Savienības veselības aizsardzības sistēmu 
kopējām vērtībām un principiem 
(OV C 146, 22.6.2006., 1. lpp.).

12 Padomes secinājumi par Eiropas 
Savienības veselības aizsardzības sistēmu 
kopējām vērtībām un principiem 
(OV C 146, 22.6.2006., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Pacientu tiesības cita starpā 
attiecas arī uz pacientu tiesībām 
piedalīties ikviena lēmuma pieņemšanā, 
kas ietekmē viņu dzīvi. Turklāt pacientu 
un iedzīvotāju līdzdalībai ir izšķiroša 
nozīme, lai pilsoniskā sabiedrība redzētu, 
kā lēmumi tiek pieņemti, jo tas ir 
jautājums par pārredzamību un 
uzticēšanos. Šajā ziņā pacientu 
ieguldījums ir skaidri noteikts lielākajā 
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daļā Savienības tiesību aktu, kuri attiecas 
uz zālēm. Savienības likumdevējs ir 
nolēmis, ka pacienti ir pilntiesīgi locekļi 
Reti sastopamu slimību ārstēšanas zāļu 
komitejas sastāvā, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 141/20001a (4. pants), 
Pediatrijas komitejas sastāvā, kura 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1901/20061b 
(4. pants), Uzlaboto terapiju komitejas 
sastāvā, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1394/20071c (21. pants), 
Farmakovigilances komitejas sastāvā, 
kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 726/20041d 
(61.a pants) , un ar Regulu (EK) 
Nr. 726/2004 (65. pants) izveidotajā valdē.
___________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 141/2000 (1999. gada 
16. decembris) par zālēm reti sastopamu 
slimību ārstēšanai (OV L 18, 22.1.2000., 
1. lpp.).
1b Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 1901/2006 (2006. gada 
12. decembris) par pediatrijā lietojamām 
zālēm un par grozījumiem Regulā (EEK) 
Nr. 1768/92, Direktīvā 2001/20/EK, 
Direktīvā 2001/83/EK un Regulā (EK) 
Nr. 726/2004 (OV L 378, 27.12.2006., 
1. lpp.).
1c Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 1394/2007 (2007. gada 
13. novembris) par uzlabotas terapijas 
zālēm un ar ko groza 
Direktīvu 2001/83/EK un Regulu (EK) 
Nr. 726/2004 (OV L 324, 10.12.2007., 
121. lpp.).
1d Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 
31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem 
paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas 
un uzraudzības Savienības procedūras un 
izveido Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 
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30.4.2004., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Veselības aizsardzības sistēmas, 
kas sniedz pacientiem ar vairākām 
veselības problēmām piemērotus veselības 
aprūpes pakalpojumus — sākot no 
integrētas veselības aprūpes, tostarp 
profilakses, un beidzot ar nepārtrauktas 
aprūpes pakalpojumiem —, ir vērstas uz 
cilvēku. Tāpēc ar Programmu būtu 
jāatbalsta pāreja no veselības aprūpes, 
kas pievēršas slimībai, uz veselības 
aprūpi, kura pievēršas cilvēkam, būtu 
jāatbalsta veselības aprūpes pakalpojumu 
un nepārtrauktas aprūpes integrācija un 
būtu jāatbalsta arī veselības aizsardzības 
sistēmu reformas, kuru rezultātā tiek 
piedāvāta uz rezultātiem balstīta veselības 
aprūpe.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ilgāk saglabājot cilvēku veselību un 
aktivitāti un dodot viņiem iespējas pašiem 
aktīvi rūpēties par savu veselību, tas 
vispārēji labvēlīgi ietekmēs viņu veselību, 
tostarp mazinās nevienlīdzību veselības 
jomā, sekmēs cilvēku dzīves kvalitāti, 
produktivitāti un konkurētspēju, bet 

(16) Ilgāk saglabājot cilvēku veselību un 
aktivitāti un dodot viņiem iespējas pašiem 
aktīvi rūpēties par savu veselību, tas 
vispārēji labvēlīgi ietekmēs viņu veselību, 
tostarp mazinās nevienlīdzību veselības 
jomā, sekmēs cilvēku dzīves kvalitāti, 
produktivitāti un konkurētspēju, bet 
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vienlaikus samazinās valstu budžetiem 
radīto spiedienu. Komisija ir apņēmusies 
palīdzēt dalībvalstīm sasniegt ilgtspējīgas 
attīstības mērķus, kas noteikti ANO 
Ilgtspējīgas attīstības programmā 
2030. gadam, jo īpaši 3. ilgtspējīgas 
attīstības mērķi „Nodrošināt veselīgu dzīvi 
un veicināt labklājību visu vecumu 
cilvēkiem”13. Programmai tāpēc būtu 
jāpalīdz īstenot uz šo mērķu sasniegšanu 
vērstas darbības.

vienlaikus samazinās valstu budžetiem 
radīto spiedienu. Atbalsts inovācijai, kas 
ietekmē veselību, un šādas inovācijas 
atzīšana palīdz risināt problemātiskus 
jautājumus, kas saistīti ar ilgtspējas 
sasniegšanu veselības nozarē, vienlaikus 
risinot arī demogrāfisko pārmaiņu radītās 
problēmas. Turklāt, lai panāktu 
„integrējošu izaugsmi”, ir svarīgas 
darbības, ar kurām tiek mazināta 
nevienlīdzība veselības aprūpes jomā. 
Komisija ir apņēmusies palīdzēt 
dalībvalstīm sasniegt ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, kas noteikti ANO Ilgtspējīgas 
attīstības programmā 2030. gadam, jo īpaši 
3. ilgtspējīgas attīstības mērķi „Nodrošināt 
veselīgu dzīvi un veicināt labklājību visu 
vecumu cilvēkiem”13. Programmai tāpēc 
būtu jāpalīdz īstenot uz šo mērķu 
sasniegšanu vērstas darbības.

__________________ __________________
13 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Turpmākie pasākumi 
ilgtspējīgai Eiropas nākotnei. Eiropas 
rīcība ilgtspējības jomā” (COM(2016) 739 
final, 22.11.2016.).

13 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Turpmākie pasākumi 
ilgtspējīgai Eiropas nākotnei. Eiropas 
rīcība ilgtspējības jomā” (COM(2016) 739 
final, 22.11.2016.).

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ar Programmu būtu jānodrošina 
visiem vienlīdz pieejama veselības aprūpe. 
Nevienlīdzība veselības aprūpes jomā ir 
jēdziens, kas ietver dažādu situāciju 
spektru — sākot no situācijām, kad visiem 
ārstēšana nav vienlīdz pieejama, kad 
dažādos reģionos ir atšķirīgas iespējas 
saņemt ārstēšanu, un beidzot ar to, kāds ir 
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veselību noteicošo faktoru sadalījums 
starp dažādām iedzīvotāju grupām. Ar 
racionāliem līdzekļiem nevienlīdzību 
veselības aprūpes jomā var nepieļaut, 
tātad šāda nevienlīdzība ir novēršama.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Nepārnēsājamas slimības ir 
ģenētisku, fizioloģisku, vides un uzvedības 
faktoru kombinācijas rezultāts. Tādas 
nepārnēsājamas slimības kā sirds un 
asinsvadu slimības, vēzis, hroniskas 
elpceļu slimības un diabēts Savienībā ir 
nopietni invaliditātes, slimību, ar veselības 
stāvokli saistītas pensionēšanās un pāragras 
nāves cēloņi, kam ir būtiskas sociālas un 
ekonomiskas sekas. Lai Savienībā 
mazinātu nepārnēsājamu slimību ietekmi 
uz indivīdiem un sabiedrību un sasniegtu 
ilgtspējīgas attīstības mērķu 3. mērķa 
3.4. mērķrādītāju „līdz 2030. gadam par 
trešdaļu mazināt pāragru mirstību no 
nepārnēsājamām slimībām”, ir svarīgi 
reaģēt integrēti, galveno uzmanību visos 
sektoros un rīcībpolitikas jomās pievēršot 
profilaksei un to kombinējot ar veselības 
sistēmu stiprināšanas centieniem.

(17) Nepārnēsājamas slimības ir 
ģenētisku, fizioloģisku, vides un 
dzīvesveida riska faktoru kombinācijas 
rezultāts. Tādas nepārnēsājamas slimības 
kā sirds un asinsvadu slimības, vēzis, 
hroniskas elpceļu slimības un diabēts 
Savienībā ir nopietni invaliditātes, slimību, 
ar veselības stāvokli saistītas 
pensionēšanās un pāragras nāves cēloņi, 
kam ir būtiskas sociālas un ekonomiskas 
sekas. Lai Savienībā mazinātu 
nepārnēsājamu slimību ietekmi uz katru 
cilvēku un sabiedrību kopumā un lai 
sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķu 
3. mērķa 3.4. mērķrādītāju „līdz 
2030. gadam par trešdaļu mazināt pāragru 
mirstību no nepārnēsājamām slimībām”, ir 
svarīgi reaģēt integrēti, galveno uzmanību 
visos sektoros un politikas jomās pievēršot 
profilaksei un to kombinējot ar veselības 
sistēmu stiprināšanas centieniem.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Pārnēsājamas slimības, tādas kā 
HIV/AIDS, tuberkuloze un vīrushepatīts, 
ir ar sociālu dimensiju, kurai jāpievēršas, 
jo tā tieši ietekmē spēju ar šādām 
slimībām cīnīties. Tāpēc ļoti liela nozīme 
ir ieguldījumiem inovatīvās un uz kopienu 
vērstās metodēs, ar ko cīnīties pret 
pārnēsājamām slimībām. Ar Programmu 
būtu jānodrošina attiecīgi tehniskie un 
finanšu līdzekļi, kas ļauj reģiona mērogā 
stabili reaģēt, cīnoties pret HIV/AIDS, 
tuberkulozi un hepatītu Eiropā, jo tas ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai sasniegtu ilgtspējīgas 
attīstības mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Savlaicīga atklāšana un skrīnings 
ir izšķirošas nozīmes faktori ikvienā 
ārstniecības un profilakses stratēģijā. 
Profilakse ir svarīga, lai veselības 
aizsardzības sistēmas kļūtu ilgtspējīgas, 
garantējot, ka iedzīvotāji neslimo un dzīvo 
ilgāk, un mazinot slodzi, ko veselības 
aizsardzības sistēmām rada novēršamas 
slimības, jo īpaši slimības, kuras nav 
pārnēsājamas. Lai uzlabotu Savienības 
iedzīvotāju veselības stāvokli un dzīves 
kvalitāti, pasākumos, kuru mērķis ir 
veicināt sabiedrības izpratni par veselību, 
kā arī slimību profilakses un kontroles 
procesos būtu jāiesaistās primārās 
veselības aprūpes speciālistiem, tostarp 
aptieku farmaceitiem. Ar Programmu 
būtu jāatbalsta darbības, ko veic 
Savienība, un jāpalīdz dalībvalstīm 
izstrādāt un īstenot profilakses, agrīnas 
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diagnostikas un skrīninga stratēģijas. Tas 
cita starpā attiecas arī uz slimību 
profilakses pakalpojumiem, kas ir 
primārās veselības aprūpes elements.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tāpēc Programmai būtu jāpalīdz 
īstenot slimību profilaksi visā indivīda 
dzīves laikā un veselības veicināšanu, 
pievēršoties tādiem veselības riska 
faktoriem kā tabakas un radniecīgu 
izstrādājumu lietošana un saskare ar to 
izplūdēm, alkohola lietošana kaitīgā veidā 
un nelikumīgu narkotisku vielu patēriņš. 
Lai papildinātu dalībvalstu darbību 
turpmāk minētajās jomās, Programmai 
būtu arī jāpalīdz mazināt ar narkotikām 
saistīts kaitējums veselībai, neveselīgi 
uztura paradumi un fiziskā mazkustība un 
saskare ar vides piesārņojumu un jāveicina 
vide, kas atbalsta veselīgu dzīvesveidu. 
Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta 
Eiropas zaļā kursa, stratēģijas „No lauka 
līdz galdam” un Biodaudzveidības 
stratēģijas mērķi.

(18) Tāpēc Programmai būtu jāpalīdz 
īstenot slimību profilaksi visā indivīda 
dzīves laikā un veselības veicināšanu, 
pievēršoties tādiem veselības 
apdraudējuma un dzīvesveida riska 
faktoriem kā tabakas un radniecīgu 
izstrādājumu lietošana un saskare ar to 
izplūdēm, alkohola lietošana kaitīgā veidā, 
kā arī nelikumīgu narkotisku vielu un 
psihoaktīvu vielu patēriņš. Lai papildinātu 
dalībvalstu darbību turpmāk minētajās 
jomās, Programmai būtu arī jāpalīdz 
mazināt ar narkotikām saistīts kaitējums 
veselībai, aptaukošanās un neveselīgi 
uztura paradumi, fiziskā mazkustība un 
saskare ar vides piesārņojumu un jāveicina 
vide, kas atbalsta veselīgu dzīvesveidu. 
Tāpēc ar Programmu būtu jāpalīdz 
sasniegt augsts cilvēka veselības 
aizsardzības un profilakses līmenis visā 
cilvēka dzīves ilgumā, tādēļ cita starpā arī 
popularizējot fizisko aktivitāti, rūpes par 
uzturu un veicinot izglītošanu par 
veselību. Turklāt ar Programmu būtu 
jānostiprina un jāatbalsta ar veselību 
saistīti ES tiesību akti, tostarp vides 
veselības jomā, un jāveicina pieejas 
„veselība visās politikas jomās” 
īstenošana. Ar Programmu būtu arī 
jāpalīdz sasniegt Eiropas zaļā kursa, 
stratēģijas „No lauka līdz galdam” un 
Biodaudzveidības stratēģijas mērķus.
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Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Hronisku slimību radītā slodze 
Savienībā joprojām ir iespaidīga. 
Hroniskas slimības veidojas lēnām, tās ir 
ilgstošas un bieži vien neārstējamas. 
Daudzos gadījumos hronisku saslimšanu 
izraisa nevis viena, bet gan vairākas 
blakusslimības, tāpēc vēl grūtāk ir 
nodrošināt hronisku slimību ārstēšanu un 
pārvaldību. Hroniskas slimības ir 
radījušas cilvēkiem ļoti lielas ciešanas un 
arī milzīgu slodzi veselības aizsardzības 
sistēmām. Tomēr daudzas hroniskas 
slimības — piemēram, sirds un asinsvadu 
slimības un 2. tipa diabētu — varētu 
novērst, izvēloties veselīgu dzīvesveidu, 
savukārt citu — piemēram, 
neiroloģisku — slimību gadījumā varētu 
īstenot attiecīgās slimības pārvaldību, lai 
palēninātu slimības norisi, ja tā ir laicīgi 
atklāta, vai lai palīdzētu pacientiem 
saglabāt pēc iespējas labāku pašsajūtu un 
spēju ilgāk būt aktīviem. Tāpēc Savienība 
un dalībvalstis var lielā mērā mazināt 
dalībvalstu slodzi, kopīgi strādājot pie tā, 
lai panāktu, ka slimības tiek veiksmīgāk 
un efektīvāk pārvaldītas, un attiecīga 
rīcība šajā jomā ar Programmu būtu 
jāatbalsta. Ar Programmu būtu jāatbalsta 
Eiropas slimību pārvaldības 
pamatnostādņu izstrāde gan attiecībā uz 
pārnēsājamām slimībām, gan slimībām, 
kas nav pārnēsājamas, piemēram, 
attiecībā uz sirds un asinsvadu slimībām, 
neirodeģeneratīvām slimībām, elpošanas 
orgānu slimībām un diabētu.

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pēc sirds un asinsvadu slimībām 
otrais lielākais mirstības cēlonis 
dalībvalstīs ir vēzis. Tā ir arī viena no 
nepārnēsājamām slimībām, kurām ir kopīgi 
riska faktori un kuru profilakse un kontrole 
būtu ieguvums lielākajai daļai iedzīvotāju. 
2020. gadā Komisija izziņoja Eiropas Vēža 
uzveikšanas plānu, kas aptvertu visu 
slimības ciklu, no profilakses un agrīnas 
diagnosticēšanas līdz ārstēšanai un 
pacientu un izdzīvotāju dzīves kvalitātei. 
Programmai un programmas „Apvārsnis 
Eiropa” vēža pētniecības uzdevumam būtu 
šie pasākumi jāatbalsta.

(19) Pēc sirds un asinsvadu slimībām 
otrais lielākais mirstības cēlonis 
dalībvalstīs ir vēzis. Tā ir arī viena no 
nepārnēsājamām slimībām, kurām ir kopīgi 
riska faktori un kuru profilakse un kontrole 
būtu ieguvums lielākajai daļai iedzīvotāju. 
2020. gadā Komisija izziņoja Eiropas Vēža 
uzveikšanas plānu, kas aptvertu visu 
slimības ciklu, no profilakses un agrīnas 
diagnosticēšanas līdz ārstēšanai un 
pacientu un izdzīvotāju dzīves kvalitātei, 
un arī labāku paliatīvo aprūpi un 
atsāpināšanas terapiju. Programmai un 
programmas „Apvārsnis Eiropa” vēža 
pētniecības uzdevumam būtu šie pasākumi 
jāatbalsta. Turklāt ar Programmu būtu 
jānodrošina vēža slimniekiem ilgtspējīgi 
aprūpes pakalpojumi un atsāpināšanas 
terapija visā Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Ir labi zināms, ka vēzis bieži vien 
tiek diagnosticēts vēlu, un tas nozīmē, ka 
cilvēkiem, kuriem šī slimība progresējusi, 
ir mazāk ārstēšanās iespēju. Ja būtu 
vairāk pacientu, kam slimība ir ātrāk 
diagnosticēta, ārstēšanas rezultāti, 
iespējams, būtu krietni efektīvāki, viņiem 
būtu labāka dzīves kvalitāte, un uzlabotos 
arī izdzīvošanas rādītāji kopumā. Ātrāk 
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uzstādīta diagnoze nozīmē arī to, ka 
mazinās slodze uz veselības aprūpi. 
Salīdzinot ar agrīnu diagnostiku, vēža 
skrīnings ir atšķirīga sabiedrības veselības 
stratēģija, kas ir sarežģītāka un kam 
noteikti ir vajadzīgi papildu resursi, 
infrastruktūra un koordinācija. Ja 
skrīnings tiek efektīvi plānots, pienācīgi 
finansēts un īstenots, ar to var mazināt 
mirstību no vēža un — dažu vēža veidu 
gadījumā — var arī mazināt risku saslimt 
ar vēzi. Tāpēc ar Programmu būtu 
jāveicina ieguldījums agrīnas 
diagnostikas un skrīninga jomā, kā arī 
jāpalīdz to popularizēt un veicināt izpratni 
par šādu agrīnu diagnostiku un 
skrīningu.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Starptautiskās Vēža izpētes 
aģentūras (IARC) dati liecina, ka Eiropā 
katru gadu vēzis tiek diagnosticēts vairāk 
nekā 35 000 bērnu un jauniešu un no 
vēža mirst vairāk nekā 6000 gados jaunu 
pacientu. Bērnu vēži ir retas, ļaundabīgas 
slimības, kas saistītas ar specifiskiem 
vecuma un bioloģiskiem faktoriem un ko 
nav iespējams pienācīgi ārstēt ar 
metodēm, kuras ekstrapolētas no 
pieaugušo vēža terapijas, turklāt šo 
slimību gadījumā mērķtiecīgi ir jāpieliek 
pūles visā pētniecības un aprūpes 
kompleksa diapazonā. Trūkst inovatīvu 
ārstniecības metožu, lai ārstētu ar vēzi 
slimus bērnus. Pat tad, ja tā ir vecāku 
pēcpatentaizsardzības zāļu 
ārpusindikāciju ordinēšana bērniem, ir 
akūtas problēmas ar zāļu pieejamību, kas 
cita starpā saistītas ar attiecīgo zāļu 
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deficītu visā Savienībā un budžeta 
ierobežojumiem atsevišķās dalībvalstīs un 
arī ar to, ka valstīs būtiski atšķiras 
iespējas saņemt atsāpināšanas terapiju 
bērniem, kuri ārstējas no vēža. Tātad 
steidzami ir pienācīgi jāpārskata 
normatīvā vide, lai nodrošinātu, ka ir 
apmierinātas bērnu un pusaudžu 
vajadzības. Tāpēc šajā ziņā Programmā 
būtu jāparedz attiecīgas darbības, jo īpaši 
ar mērķi nostiprināt Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1901/20061a, un ar Programmu būtu 
jāatbalsta pārrobežu sadarbība 
pētniecības jomā, piešķirot tai attiecīgu 
līdzekļu apjomu.
____________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 1901/2006 (2006. gada 
12. decembris) par pediatrijā lietojamām 
zālēm un par grozījumiem Regulā (EEK) 
Nr. 1768/92, Direktīvā 2001/20/EK, 
Direktīvā 2001/83/EK un Regulā (EK) 
Nr. 726/2004 (Dokuments attiecas uz 
EEZ) (OV L 378, 27.12.2006., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
19.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19c) Veselības nozares darbiniekiem ir 
izšķiroša nozīme, lai veidotos noturīgas 
veselības aprūpes sistēmas un lai izdotos 
sasniegt augstāko iespējamo veselības 
standartu.Tāpēc uz Programmas pamata 
Komisijai būtu jāstrādā pie efektīvu, 
pieejamu un noturīgu veselības aprūpes 
un veselības aizsardzības sistēmu 
veidošanas, un ar Programmu būtu 
jāatbalsta veselības nozares darbiniekiem 
paredzētas stratēģijas izstrāde un 
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īstenošana. Veidojot sinerģiju ar Eiropas 
Sociālo fondu Plus (ESF+) un jo īpaši ar 
Eiropas Savienības Nodarbinātības un 
sociālās inovācijas programmu (EaSI), 
Programmā saistībā ar minēto stratēģiju 
būtu jāparedz resursi saskaņotai 
apmācībai un izglītošanai, tā cenšoties 
uzlabot veselības nozares darbiniekiem 
izstrādātās programmas un pilnveidot 
viņu digitālās prasmes, lai varētu īstenot 
uz pacientu vērstu un uz rezultātiem 
balstītu pieeju veselības aprūpei. Turklāt 
minētās stratēģijas kontekstā ar 
Programmu būtu jāpalīdz dalībvalstīm 
risināt problēmas, kas saistītas ar 
intelektuālā darbaspēka emigrāciju un ar 
veselības nozares darbinieku migrāciju no 
jaunattīstības valstīm, un īstenot 
noturēšanas politiku. Spēja nodrošināt 
ļoti kvalitatīvu, standartizētu, mērķtiecīgu 
un integrētu aprūpi un veidot plašāku 
veselības aizsardzības tvērumu ir atkarīga 
no tā, vai darba tirgū ir pieejami veselības 
nozares darbinieki, vai ir iespējas algot 
attiecīgo personālu, vai tas ir pieņemams 
darbaspēks un vai tas spēj pielāgoties un 
ir kvalitatīvs.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Saskaņā ar LESD 114. pantu — ar 
tiesību aktiem, ko Savienība pieņem 
iekšējā tirgus izveidei un darbībai, būtu 
jānodrošina augsts veselības aizsardzības 
līmenis. Uz LESD 114. panta un 168. panta 
4. punkta c) apakšpunkta pamata tika 
izstrādāts vērā ņemams ES tiesību aktu 
kopums, kas garantē augstos zāļu un 
medicīnisko ierīču kvalitātes un drošuma 
standartus. Ņemot vērā, ka veselības 

(21) Saskaņā ar LESD 114. pantu — ar 
tiesību aktiem, ko Savienība pieņem 
iekšējā tirgus izveidei un darbībai, būtu 
jānodrošina augsts veselības aizsardzības 
līmenis. Uz LESD 114. panta un 168. panta 
4. punkta c) apakšpunkta pamata tika 
izstrādāts vērā ņemams ES tiesību aktu 
kopums, kas garantē augstos zāļu un 
medicīnisko ierīču kvalitātes un drošuma 
standartus. Ņemot vērā, ka veselības 
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aprūpē pieprasījums aug, dalībvalstu 
veselības aprūpes sistēmas saskaras ar zāļu 
un medicīnisko ierīču pieejamības un cenu 
pieņemamības problēmām. Lai nodrošinātu 
labāku sabiedrības veselības aizsardzību, 
kā arī drošību un lielāku noteikšanu 
Savienības pacientiem, nepieciešams, lai 
pacientiem un veselības sistēmām būtu 
piekļūstami augsti kvalitatīvi veselības 
aprūpes produkti un lai tie spētu šos 
produktus visā pilnībā izmantot.

aprūpē pieprasījums aug, dalībvalstu 
veselības aprūpes sistēmas saskaras ar zāļu 
un medicīnisko ierīču pieejamības un cenu 
pieņemamības problēmām. Lai nodrošinātu 
labāku sabiedrības veselības aizsardzību, 
kā arī drošību un lielāku noteikšanu 
Savienības pacientiem, nepieciešams, lai 
pacientiem un veselības sistēmām būtu 
pieejami augsti kvalitatīvi veselības 
aprūpes produkti un lai tie spētu šos 
produktus visā pilnībā izmantot, 
pamatojoties uz pārredzamu, konsekventu 
un uz pacientu vērstu medicīnisko 
informāciju. Šādu pieejamību varētu 
nodrošināt ar stabilu un pastāvīgu 
sadarbību veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtēšanas jomā, kas palīdzētu 
dalībvalstīm pieņemt lēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta 
darbības, kuras mērķis ir sekot līdzi zāļu, 
medicīnisko ierīču un citu veselības 
aprūpes produktu deficītiem un raudzīties, 
lai šie produkti būtu pieejamāki un cenas 
ziņā pieņemamāki, turklāt ierobežojot 
savu piegādes ķēžu atkarību no trešām 
valstīm. Konkrētāk, lai tiktu apmierinātas 
neapmierinātas medicīniskas vajadzības, 
Programmai būtu jāatbalsta klīniskas 
pārbaudes, lai paātrinātu inovatīvu un 
iedarbīgu zāļu izstrādi, atļaušanu un 
piekļūstamību, veicinātu stimulus 
izstrādāt tādas zāles kā antimikrobiālie 
līdzekļi un sekmētu veselības aprūpes 
produktu digitālo pārveidi un zālēm 
veltītas informācijas pārraudzības un 
vākšanas platformas.

(22) Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta 
darbības, kuru mērķis ir īstenot zāļu, 
medicīnisko ierīču un citu veselības 
aprūpes produktu deficīta monitoringu un 
nodrošināt, ka lielāks ir šo produktu 
piedāvājums par pieņemamu cenu, un ar 
kurām tiek ierobežota piegādes ķēžu 
atkarība no trešām valstīm. Konkrētāk, lai 
reaģētu uz medicīniskām vajadzībām, kas 
nav apmierinātas, Programmai būtu 
jāatbalsta klīniskas pārbaudes, lai 
paātrinātu inovatīvu un iedarbīgu zāļu un 
ārstniecības līdzekļu izstrādi, licencēšanu 
un pieejamību, turklāt Programmai 
vajadzētu popularizēt stimulus palielināt 
antimikrobiālo līdzekļu, personalizētu 
ārstniecības līdzekļu un vakcīnu 
ražošanas jaudu, un tai būtu jāsekmē 
veselības aprūpes produktu digitālā 
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pārveide un tādu platformu veidošanās, 
kas nodrošina zāļu monitoringu un 
informācijas vākšanu par zālēm. Ar 
Programmu būtu arī jāveido stingrāks 
process lēmumu pieņemšanai par zālēm 
un tādēļ jānodrošina, lai regulatoriem un 
veselības aprūpes tehnoloģiju 
novērtēšanas (VATN) struktūrām būtu 
pieejami reālos apstākļos iegūti dati par 
veselības aprūpi un lai regulatori un 
minētās struktūras šādus datus varētu 
analizēt. Turklāt ar Programmu būtu 
jāpalīdz panākt, ka pētījumu rezultāti tiek 
izmantoti vislabākajā veidā, un 
jānodrošina, ka veselības aprūpes 
sistēmās un klīniskajā praksē ir vieglāk 
ieviest, izvērst un izmantot inovācijas 
veselības jomā. Komisija 2020. gadā 
paziņoja par Farmācijas stratēģiju 
Eiropai ar vispārēju mērķi — palīdzēt 
garantēt Savienības apgādi ar drošām 
zālēm par pieņemamu cenu, lai 
apmierinātu pacientu vajadzības, un 
atbalstīt Eiropas farmācijas rūpniecības 
inovācijas centienus gan Savienībā, gan 
visā pasaulē. Ar Programmu būtu jāpalīdz 
īstenot Farmācijas stratēģiju Eiropai.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Veselības aprūpē iegūtas infekcijas 
(HCAI) ir slimības, ar ko pacienti 
inficējas, saņemot veselības aprūpi 
saistībā ar citu saslimšanu. Saskaņā ar 
Eiropas Slimību profilakses un kontroles 
centra (ECDC) aplēsēm, Savienībā vidēji 
katram divdesmitajam hospitalizētajam 
pacientam — tātad 4,1 miljonam pacientu 
gadā, — tiek konstatētas veselības aprūpē 
iegūtas infekcijas un no šādām infekcijām 
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katru gadu mirst 37 000 cilvēku. 
Nepietiekama pacientu drošība ir ne vien 
nopietna sabiedrības veselības problēma, 
bet arī rada lielu ekonomisko slodzi 
ierobežotajiem veselības aprūpes 
resursiem. Saslimt ar HCAI var jebkurā 
veselības aprūpes iestādē, tostarp 
slimnīcās, ambulatorās ķirurģijas centros, 
iestādēs, kurās ārstējas pacienti ar nieru 
slimību pēdējā stadijā, un ilgtermiņa 
aprūpes iestādēs. Tāpēc ir svarīgi, lai 
Komisija saskaņā ar Programmu 
izstrādātu pamatnostādnes par HCAI 
profilaksi un lai Programma atbalstītu 
ieguldījumu veselības aprūpes sistēmu 
modernizācijā, kas ļauj atbrīvoties no 
HCAI un tās samazināt, un arī atbalstītu 
intervences pasākumus, kuru mērķis ir 
uzlabot pacientu drošību, tādēļ cita starpā 
īstenojot Padomes 2009. gada 9. jūnija 
Ieteikumu par pacientu drošību, tostarp 
par veselības aprūpē iegūtu infekciju 
profilaksi un kontroli1a.
__________________
1a OV C 151, 3.7.2009., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Savienības veselības aizsardzības 
tiesību akti tūlītēji ietekmē sabiedrības 
veselību, iedzīvotāju dzīvi, veselības 
sistēmu efektivitāti un noturību un labu 
iekšējā tirgus darbību. Tiesiskajam 
regulējumam, kas reglamentē zāles un 
medicīniskās tehnoloģijas (medicīniski 
ražojumi, medicīniskās ierīces un 
cilvēkcilmes vielas), kā arī tabakas jomu, 
pacientu tiesības pārrobežu veselības 
aprūpē un nopietnus pārrobežu veselības 

(25) Savienības veselības aizsardzības 
tiesību akti uzreiz ietekmē sabiedrības 
veselību, cilvēku dzīvi, veselības aprūpes 
sistēmu efektivitāti un noturību un iekšējā 
tirgus pareizu darbību. Tiesiskajam 
regulējumam, kas reglamentē zāles un 
medicīniskās tehnoloģijas (medicīniski 
ražojumi, medicīniskās ierīces un cilvēku 
izcelsmes vielas), kā arī tiesību aktiem, 
kuri reglamentē tabakas nozari, pacientu 
tiesības pārrobežu veselības aprūpē un 
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apdraudējumus, ir būtiska nozīme veselības 
aizsardzībā Savienībā. Tāpēc Programmai 
būtu jāatbalsta veselību reglamentējošo 
Savienības tiesību aktu izstrāde, īstenošana 
un izpilde un jānodrošina augsti 
kvalitatīvi, salīdzināmi un uzticami dati, uz 
kuriem balstīt rīcībpolitiku izstrādi un 
pārraudzību.

nopietnus pārrobežu veselības 
apdraudējumus, ir būtiska nozīme veselības 
aizsardzībai Savienībā. Tāpēc Programmai 
būtu jāatbalsta veselības jomu 
reglamentējošu Savienības tiesību aktu 
izstrāde, īstenošana un izpildes 
nodrošināšana un jāsniedz ļoti kvalitatīvi, 
salīdzināmi un ticami dati, tostarp reālos 
apstākļos iegūti dati par veselības aprūpi, 
uz kuru pamata veidot politiku un īstenot 
monitoringu.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Kā tas ir norādīts 
Direktīvā 2011/24/ES par pacientu 
tiesībām pārrobežu veselības aprūpē, 
pārrobežu sadarbība, nodrošinot veselības 
aprūpi pacientiem, kas pārvietojas starp 
dalībvalstīm, cita starpā ir arī sadarbība 
attiecībā uz VATN un ietver Eiropas 
references tīklus (ERT).Jomās, kas 
minētas kā piemēri, jau ir konstatēts, ka 
integrētai dalībvalstu sadarbībai ir 
nopietna pievienotā vērtība un ar to ir 
daudz iespēju panākt veselības aprūpes 
sistēmu vēl efektīvāku darbību un tādējādi 
paaugstināt veselības līmeni kopumā. 
Tomēr ne Savienības tiesību aktu, nedz 
īstenošanas vai resursu ziņā minētās 
jomas vēl nav attīstītas. Tāpēc ar 
Programmu būtu jācenšas panākt, ka 
tādās jomās kā VATN un ERT šāds 
integrēts un koordinēts darbs veidojas un 
tiek īstenots, izmantojot visas iespējas, ko 
tas piedāvā. Ar šādu integrētu un 
koordinētu darbu vajadzētu panākt, ka 
raitāk tiek īstenota ļoti ietekmīga prakse, 
kas vērsta uz to, lai pieejamie resursi būtu 
maksimāli efektīvi sadalīti starp 
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attiecīgajām sabiedrības grupām un 
teritorijām, tā cenšoties panākt 
maksimālu attiecīgo resursi ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) ERT, kas izveidoti uz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/24/ES pamata, ir virtuāli 
tīkli, kuros iesaistīti veselības aprūpes 
sniedzēji visā Eiropā. To uzdevums ir 
atvieglināt diskusiju par kompleksu vai 
retu slimību ārstēšanu un par slimībām, 
kurām nepieciešama ļoti specializēta 
terapija un koncentrētas zināšanas un 
resursi. Tā kā tīkli var tuvināt diagnozi un 
uzlabot augsti kvalitatīvas veselības 
aprūpes sniegšanu pacientiem ar retām 
slimībām, kā arī var kalpot par 
medicīniskās izglītības un pētniecības un 
informācijas izplatīšanas centriem, 
Programmai būtu jāsekmē, ka tiek izvērsta 
ERT un citos transnacionālos tīklos 
notiekošā tīklošanās. Programmā būtu 
jāapsver, vai bez retām slimībām ERT 
nebūtu jāattiecina arī uz pārnēsājamām 
slimībām un tādām nepārnēsājamām 
slimībām kā vēzis.

(27) ERT, kas izveidoti uz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/24/ES16 pamata, ir virtuāli 
tīkli, kuros iesaistīti veselības aprūpes 
sniedzēji visā Eiropā. ERT uzdevums ir 
veicināt diskusiju par kompleksu vai retu 
slimību ārstēšanu un par slimībām, kurām 
nepieciešama ļoti specializēta terapija un 
koncentrētas zināšanas un resursi. ERT ir 
revolucionāra platforma, kas piedāvā 
unikālu iespēju un ar ko, pamatojoties uz 
zināšanu un veselības datu inovatīvu 
izmantošanu un apmaiņu pārrobežu 
kontekstā, ir iecerēts uzlabot diagnostiku 
un aprūpi cilvēkiem, kuri dzīvo ar retām 
vai kompleksām slimībām. Tāpēc ar 
Programmu būtu jānodrošina adekvāts 
finansējums koordinēšanas un sadarbības 
pasākumu atbalstam gan pašreizējo, gan 
nākotnē iespējamo ERT struktūrā un 
tādēļ jāizmanto dotācijas vai citi šim 
nolūkam atbilstoši instrumenti. Patlaban 
pieejamais finansējums ar Programmu 
būtu jāpalielina, lai garantētu, ka ERT 
var sasniegt savos uzdevumos izklāstītos 
mērķus. Tā kā ar ERT var nodrošināt 
pieejamāku diagnostiku un uzlabot ļoti 
kvalitatīvas veselības aprūpes sniegšanu 
pacientiem ar retām slimībām, un šie tīkli 
var kalpot kā medicīniskās izglītības un 
pētniecības un informācijas izplatīšanas 
centri, arī Programmai būtu jāpalīdz 
plašāk izvērst tīklošanos ERT un citu 
transnacionālu tīklu struktūrā. 
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Programmā būtu jāapsver iespējas stiprināt 
ERT un atbalstīt jaunu ERT veidošanos, 
kas aptvertu infekcijas slimības, sarežģītu 
grūtniecības norisi, kā arī retas un 
kompleksas garīgās slimības. Turklāt 
Programmā būtu jāapsver iespējas ERT 
paplašināt kā izcilības tīklus tādās jomās 
kā pārnēsājamas un nepārnēsājamas 
slimības, tostarp vēzis un bērnu vēzis. 
ERT stiprināšana var būt viens no 
galvenajiem faktoriem, lai atbalstītu 
vienotas, no jauna izstrādātas Savienības 
līmeņa skrīninga sistēmas pieņemšanu — 
sākot ar slimību atlases kritērijiem un 
mehānismiem —, tā cenšoties pārvarēt 
nevienlīdzību, kas pašlaik ir aktuāla 
sakarā ar atšķirīgu skrīninga tvērumu 
dažādās dalībvalstīs. Ar Programmu būtu 
jāpalīdz īstenot darbības, kas stimulē 
ārstniecības līdzekļu, skrīninga 
programmu un Eiropas reto slimību 
pacientu reģistru izstrādi un ieviešanu.

__________________ __________________
16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/24/ES (2011. gada 
9. marts) par pacientu tiesību piemērošanu 
pārrobežu veselības aprūpē (OV L 88, 
4.4.2011., 45. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/24/ES (2011. gada 
9. marts) par pacientu tiesību piemērošanu 
pārrobežu veselības aprūpē (OV L 88, 
4.4.2011., 45. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Lai panāktu programmā „ES 
Veselība” iestrādāto darbību saskaņotu 
īstenošanu, būtu jāizveido programmas 
„ES Veselība” valde. Šī neatkarīga 
ieinteresēto personu grupa cita starpā 
būtu atbildīga par darbību koordinēšanu, 
par sadarbību to īstenošanas procesā un 
par sinerģijas veidošanu starp 
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Programmu un citām programmām, kas 
ietver veselības dimensiju.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Ņemot vērā, kāda daba un 
potenciāls mērogs piemīt pārrobežu 
draudiem cilvēka veselībai, mērķi 
Savienības iedzīvotājus no šādiem 
draudiem pasargāt un vairot krīžu 
novēršanu un gatavību nevar pietiekami 
labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs. 
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu 
Savienības līmeņa darbību var īstenot arī 
tālab, lai atbalstītu dalībvalstu centienus 
panākt augsta līmeņa sabiedrības veselības 
aizsardzību, lai uzlabotu zāļu, medicīnisko 
ierīču un citu krīzes sakarā būtisku 
ražojumu pieejamību un to cenas 
pieņemamību Savienībā, lai atbalstītu 
inovāciju un atbalstītu integrētu un 
koordinētu darbu un paraugprakses 
īstenošanu dalībvalstu vidū, kā arī lai 
risinātu jautājumu par veselības aprūpes 
piekļūstamības nevienlīdzību visā Eiropas 
Savienībā, radot tādu efektivitātes 
pieaugumu un pievienotās vērtības 
ietekmi, kas nebūtu panākami nacionālā 
līmenī; turklāt būtu jāievēro dalībvalstu 
kompetence un atbildība Programmas 
aptvertajās jomās. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, 
kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(43) Ņemot vērā to, kādi pēc būtības un 
cik lieli var būt pārrobežu draudi cilvēka 
veselībai, mērķi Savienības iedzīvotājus no 
šādiem draudiem pasargāt, kā arī plašāk 
īstenot krīžu novēršanu un panākt lielāku 
gatavību krīzēm nevar pietiekami labi 
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs. Saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu Savienības 
līmeņa darbību var īstenot arī tālab, lai 
atbalstītu dalībvalstu centienus panākt 
augsta līmeņa sabiedrības veselības 
aizsardzību, lai uzlabotu Savienībā zāļu, 
medicīnisko ierīču un citu krīzes sakarā 
būtisku ražojumu piedāvājumu un 
pieejamību par pieņemamu cenu, lai 
atbalstītu inovāciju un atbalstītu integrētu 
un koordinētu darbu un paraugprakses 
īstenošanu dalībvalstu vidū, kā arī lai 
jautājumu par nevienlīdzīgu veselības 
aprūpes pieejamību visā Eiropas Savienībā 
risinātu tā, ka rodas efektivitātes 
pieaugums un pievienotās vērtības 
ietekme, ko ar rīcību valsts līmenī 
nevarētu panākt; turklāt būtu jāievēro 
dalībvalstu kompetence un atbildība 
Programmas aptvertajās jomās. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai.

Or. en
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Grozījums 31

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) aizsargāt Savienības iedzīvotājus no 
nopietniem pārrobežu veselības 
apdraudējumiem;

1) atbalstīt veselības veicināšanu un 
slimību profilaksi, samazināt 
nevienlīdzību veselības jomā, uzlabot 
fizisko un garīgo veselību, aizsargāt 
Savienības iedzīvotājus no nopietniem 
pārrobežu veselības apdraudējumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) uzlabot zāļu, medicīnisko ierīču un 
citu krīzes sakarā būtisku ražojumu 
pieejamību Savienībā, veicināt to cenas 
pieņemamību un atbalstīt inovāciju;

2) atbalstīt spēkā esošos un 
turpmākos Savienības tiesību aktus 
veselības jomā, uzlabot zāļu, ārstēšanas 
un medicīnisko ierīču pieejamību 
Savienībā, veicināt piekļuvi tiem un to 
cenas pieņemamību, atbalstīt drošu un 
efektīvu lietošanu un veicināt pētniecību 
un inovāciju veselības aprūpes jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) lai paaugstinātu sabiedrības 
veselību kopumā, — stiprināt veselības 
sistēmas un veselības aprūpes darbaspēku, 

3) lai paaugstinātu sabiedrības 
veselību kopumā, — stiprināt veselības 
sistēmas un veselības aprūpes darbaspēku, 
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arī ar digitālo pārveidi un pastiprinātu 
integrētu un koordinētu darbu starp 
dalībvalstīm, ilgstošu paraugprakses 
īstenošanu un datu kopīgošanu.

arī ar digitālo pārveidi, saskaņotu izglītību 
un apmācību un pastiprinātu integrētu un 
koordinētu darbu starp dalībvalstīm, 
ilgstošu paraugprakses īstenošanu un datu 
kopīgošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) stiprināt veselības aprūpes 
sistēmas, lai tās kļūtu noturīgas pret 
krīzēm un pandēmijām, un izstrādāt 
sagatavotības plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) nodrošināt Savienībā krīzes sakarā 
būtisku ražojumu rezervju vai krājumu 
pieejamību un krīzes gadījumā 
mobilizējama medicīnas, veselības aprūpes 
un atbalsta personāla rezervi;

2) nodrošināt Savienībā krīzes sakarā 
būtisku ražojumu rezervju pieejamību un 
krīzes gadījumā mobilizējama medicīnas, 
veselības aprūpes un atbalsta personāla 
rezervi;

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) atbalstīt darbības, ar ko Savienībā 
palielinātu ar krīzēm saistītu produktu 
pētniecību un izstrādi, tostarp izmantojot 
klīniskos izmēģinājumus, un piekļuvi 
datiem par šādu produktu izmantošanu 
veselības aprūpes sistēmās un to analīzi;

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) atbalstīt darbības, ar ko veselības 
nozari pārveidotu par nozari, kas ietver uz 
cilvēku orientētas un uz rezultātiem 
balstītas aprūpes un veselības sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) atbalstīt Eiropas elektroniskās 
veselības kartes izstrādi un īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 4.b punkts (jauns)



PE653.803v01-00 34/66 PR\1207580LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) stiprināt Savienības inovācijas 
ekosistēmu, lai nodrošinātu nākamās 
paaudzes zāļu, vakcīnu un medicīnisko 
ierīču izstrādi un ieviešanu nolūkā būt 
gataviem veselības aprūpē aizvien biežāk 
konstatētajām problēmām un prognozēm;

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu 
piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un 
izmaksu ziņā pieejamiem uz cilvēku 
orientētiem veselības aprūpes un saistītās 
aprūpes pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) atbalstīt darbības, kuru mērķis ir 
stiprināt veselības sistēmas spēju veicināt 
slimību profilaksi un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu, pacientu tiesības un 
pārrobežu veselības aprūpi, kā arī sekmēt 
medicīnas un veselības aprūpes 
speciālistu izcilību;

(5) atbalstīt darbības, kuru mērķis ir 
pievērsties nevienlīdzībai veselības 
aprūpes jomā un stiprināt veselības 
aprūpes sistēmas spēju veicināt slimību 
profilaksi, agrīnu diagnosticēšanu un 
skrīningu, kā arī īstenot veselīga 
dzīvesveida popularizēšanu, tostarp 
veicinot fiziskās aktivitātes, veselības 
izglītību, pacientu tiesības un pārrobežu 
veselības aprūpi;
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Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) atbalstīt stratēģijas izveidi, izstrādi 
un īstenošanu attiecībā uz veselības 
aprūpes darbiniekiem, lai radītu efektīvu 
darbaspēku sabiedrības veselības jomā, 
kam būtu vienādi augsti standarti visā 
Savienībā, un veicināt medicīnas un 
veselības aprūpes speciālistu izcilību;

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) atbalstīt rīcību attiecībā uz 
nepārnēsājamu slimību (jo īpaši vēža) 
uzraudzību, profilaksi, diagnosticēšanu, 
ārstēšanu un aprūpi;

6) atbalstīt rīcību attiecībā uz 
nepārnēsājamu slimību uzraudzību, 
profilaksi, diagnosticēšanu, ārstēšanu un 
aprūpi, ietverot tādas saslimšanas kā vēzis, 
sirds un asinsvadu slimības, hroniskas 
elpceļu slimības, diabēts un garīgās 
veselības traucējumi, lai uzlabotu dzīves 
kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) pievērsties ar vēzi sirgstošu bērnu 
un pusaudžu, kā arī vēzi pārslimojušo 
neapmierinātajām vajadzībām, izmantojot 
īpašas programmas un plānus, ar ko ERT 
bērnu vēža jautājumos un esošās 
pētniecības struktūras spētu pilnībā 
īstenot savas iespējas, lai panāktu 
vajadzīgo progresu šajā novārtā 
pamestajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) atbalstīt integrētu darbu starp 
dalībvalstīm un jo īpaši to veselības 
aprūpes sistēmām, arī sekmēt, ka tiek 
īstenota augsti iedarbīga profilakses prakse 
un tiek izvērsta Eiropas references tīklos 
un citus transnacionālos tīklos notiekošā 
tīklošanās;

9) atbalstīt integrētu darbu starp 
dalībvalstīm un jo īpaši to veselības 
aprūpes sistēmām, arī sekmēt, ka tiek 
īstenota augsti iedarbīga profilakses prakse, 
tiek apzinātas tādas veselības aprūpes 
tehnoloģijas, kas iegūtu no Savienības 
novērtējuma, un tiek izvērsta ERT un citus 
transnacionālos tīklos notiekošā tīklošanās;

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9a) atbalstīt ERT reģistru un vēža 
reģistru ieviešanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 9.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9b) atbalstīt izcilības tīklu izveidi 
infekcijas un nepārnēsājamu slimību 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 9.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9c) ar izcilības tīkliem atbalstīt īpašu 
Eiropas slimību pārvaldības 
pamatnostādņu izstrādi tādu gan 
infekcijas, gan nepārnēsājamu slimību 
jomā kā vēzis, bērnu vēzis, sirds un 
asinsvadu slimības, neirodeģeneratīvās 
slimības, elpceļu slimības un diabēts;

Or. en

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas [Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instruments] 2. pantā minētos pasākumus 
uz Programmas pamata īsteno, izmantojot 
summu, kas nepārsniedz 
8 451 000 000 EUR pašreizējās cenās, kā 
minēts minētās regulas 3. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta iii) punktā, ievērojot tās 

Regulas [Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instruments] 2. pantā minētos pasākumus 
uz Programmas pamata īsteno, izmantojot 
summu, kas nepārsniedz 
8 451 000 000 EUR pašreizējās cenās, kā 
minēts minētās regulas 3. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta iii) punktā, ievērojot tās 
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5. panta 4. un 8. punktu. 4. panta 4. un 8. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Tiešās dotācijas Eiropas references 
tīkliem no Programmas var piešķirt, 
nepaužot uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus. Tiešās dotācijas var piešķirt 
arī citiem transnacionāliem tīkliem, kas 
paredzēti saskaņā ar ES noteikumiem.

6. Tiešās dotācijas ERT no 
Programmas piešķir, nepaužot 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un 
izmantojot vienkāršotu finanšu un 
tehnisko ziņošanas sistēmu. Tiešās 
dotācijas var piešķirt arī citiem 
transnacionāliem tīkliem, kas paredzēti 
saskaņā ar Savienības noteikumiem, 
ietverot decentralizētu Eiropas Savienības 
aģentūru līdzdalību.

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
14. pants – 7. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) tās ir nevalstiskas, bezpeļņas 
organizācijas, kas ir neatkarīgas no 
rūpnieciskām, komerciālām un 
darījumdarbības vai citām pretrunīgām 
interesēm;

i) tās ir nevalstiskas vai bezpeļņas 
organizācijas, kas ir neatkarīgas no 
rūpnieciskām, komerciālām un 
darījumdarbības vai citām pretrunīgām 
interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par Programmai noteiktajiem darba 
plāniem, tās prioritātēm, stratēģisko 
orientāciju un īstenošanu Komisija 
apspriežas ar dalībvalstu veselības 
iestādēm Veselības veicināšanas, slimību 
profilakses un nepārnēsājamu slimību 
pārvaldības koordinācijas grupā.

Par Programmai noteiktajiem darba 
plāniem, tās prioritātēm, stratēģisko 
orientāciju un īstenošanu Komisija 
apspriežas ar dalībvalstu veselības 
iestādēm Veselības veicināšanas, slimību 
profilakses un nepārnēsājamu slimību 
pārvaldības koordinācijas grupā, kā arī ar 
attiecīgajām Savienības decentralizētajām 
aģentūrām, programmas “ES Veselība” 
valdi un citām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tādām kā 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju un jo 
īpaši pacientu interešu pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Programmas “ES Veselība” valde

1. Komisija izveido programmas “ES 
Veselība” Valdi (“Valde”), kas sniedz tai 
padomus programmas īstenošanā, kā arī 
tās uzraudzībā un novērtēšanā. 
2. Valde galveno uzmanību pievērš 
sinerģijas veidošanai starp Programmu 
un citām programmām, kurās ir integrēta 
veselības dimensija, koordinējot, 
sadarbojoties un veidojot sinerģiju, 
veicinot pacientu un sabiedrības iesaisti 
un sniedzot zinātniskas konsultācijas un 
ieteikumus Komisijai. Veicot savus 
pienākumus, Valde nodrošina uz vērtību 
orientētus pasākumus veselības jomā, 
ilgtspēju, labākus risinājumus veselības 
jomā, kā arī veicina pieejamību un 
samazina nevienlīdzību veselības jomā. 
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3. Valde ir neatkarīga ieinteresēto 
personu grupa, kuru veido attiecīgo 
nozaru pārstāvji, kas darbojas sabiedrības 
veselības, labklājības un sociālās 
aizsardzības jomā, piedaloties arī reģionu 
un vietējo veselības aizsardzības iestāžu, 
pacientu pārstāvjiem un iedzīvotājiem.
4. Valdē ir 15 līdz 20 augsti 
kvalificētas personas, kas izraudzītas no 3. 
punktā minētajām jomām. Valdes 
locekļus ieceļ Komisija, apspriežoties ar 
Parlamentu, pēc atklāta uzaicinājuma 
izvirzīt kandidātus vai izteikt 
ieinteresētību, vai abējādi.
5. Valdes locekļus ieceļ uz 
laikposmu, kas minēts 1. panta otrajā 
daļā. 
6. Valdei ir priekšsēdētājs, ko 
Komisija ieceļ no tās locekļu vidus. Valde 
tiekas vismaz četras reizes gadā. 
7. Valde:
i. pēc Komisijas priekšlikuma sniedz 
ieguldījumu programmas gada darba 
plānu izstrādē, kas ir visaptverošas 
stratēģijas veidā;
ii. izstrādā plānu koordinācijas, 
sadarbības un sinerģijas vadībai starp 
Programmu un citām programmām, kas 
ietver veselības dimensiju;
iii. sniedz Komisijai ieteikumus par 
Programmas uzraudzību un novērtēšanu, 
kā attiecīgi izklāstīts 19. un 20. pantā. 
Koordinācijas, sadarbības un sinerģijas 
vadības plāns veicina rīcību vai centienus, 
lai nodrošinātu, ka visi esošie ar veselību 
saistītie finanšu mehānismi ir redzami un 
koordinēti, un palīdz vadīt koordināciju 
un sadarbību. 
8. Komisija var apspriesties ar Valdi 
par jautājumiem, kas nav minēti 
7. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas II pielikumā ir noteikti 
rādītāji, ar kuriem ziņo par Programmas 
virzību uz 3. un 4. pantā izklāstīto 
vispārīgo un konkrēto mērķu sasniegšanu.

1. Regulas II pielikumā ir noteikti 
rādītāji, ietverot ar programmu un rīcību 
saistītus rādītājus, ar kuriem ziņo par 
Programmas virzību uz 3. un 4. pantā 
izklāstīto vispārīgo un konkrēto mērķu 
sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai rādītājus vajadzības gadījumā 
grozītu un papildinātu, attiecībā uz 
II pielikuma grozījumiem Komisija ir 
saskaņā ar 24. pantu pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus.

2. Lai rādītājus, ietverot ar 
programmu un rīcību saistītus rādītājus, 
vajadzības gadījumā grozītu un 
papildinātu, attiecībā uz II pielikuma 
grozījumiem Komisija ir saskaņā ar 
24. pantu pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 19. panta 
2. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir līdz 2028. gada 
31. decembrim.

2. Pilnvaras pieņemt 19. panta 
2. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz triju gadu laikposmu 
no [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. 
Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
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deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms trīs gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
I pielikums – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kritiskā veselības infrastruktūra, kas 
ir būtiska veselības krīžu kontekstā, 
instrumenti, struktūras, procesi, ražošanas 
un laboratoriju jauda, tai skaitā instrumenti 
slimību uzliesmojumu uzraudzībai, 
modelēšanai, prognozēšanai, profilaksei un 
pārvaldībai.

ii) kritiskā veselības infrastruktūra, kas 
ir būtiska veselības krīžu kontekstā, 
instrumenti, struktūras, procesi, ražošanas 
un laboratoriju jauda, tai skaitā instrumenti 
slimību uzliesmojumu uzraudzībai, 
modelēšanai, prognozēšanai, profilaksei un 
pārvaldībai un citi krīzes sakarā būtiski 
produkti.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
I pielikums – d punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) datubāzu un digitālo rīku izstrāde, 
to darbība un savstarpēja sadarbspēja, tai 
skaitā attiecīgā gadījumā ar citām tālizpētes 
tehnoloģijām, piem., tādām, kas izmanto 
satelītdatus; 

iv) datubāzu un digitālo rīku izstrāde, 
to darbība un savstarpēja sadarbspēja, tai 
skaitā attiecīgā gadījumā ar citām tālizpētes 
tehnoloģijām, piem., tādām, kas izmanto 
satelītdatus, atbalsts faktisku veselības 
aprūpes datu pieejamībai un analīzei; ;

Or. en
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Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
I pielikums – d punkts – xi a apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xia) Savienības decentralizētās 
aģentūras, kurām palielināti resursi, 
tostarp personāls, lai īstenotu 
atbalsttiesīgās darbības saskaņā ar 
Programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
I pielikums – e punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Strukturālie krājumi un gatavība 
krīzei:

e) Strukturālās rezerves un gatavība 
krīzei:

Or. en

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
I pielikums – e punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) krīzes sakarā būtisku ražojumu ES 
rezervju un krājumu izveide un 
pārvaldība, papildinot citus Savienības 
instrumentus;

ii) krīzes sakarā būtisku ražojumu ES 
rezervju izveide un pārvaldība, papildinot 
citus Savienības instrumentus;

Or. en
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Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
I pielikums – f punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) preventīvas darbības neaizsargāto 
grupu aizsardzībai pret veselības 
apdraudējumiem un darbības, kas 
reaģēšanu uz krīzēm un to pārvarēšanu 
pielāgo šo neaizsargāto grupu vajadzībām;

iv) preventīvas darbības neaizsargāto 
grupu aizsardzībai pret veselības 
apdraudējumiem un darbības, kas 
reaģēšanu uz krīzēm un to pārvarēšanu 
pielāgo šo neaizsargāto grupu vajadzībām, 
piemēram, nodrošinot pamataprūpi 
pacientiem ar hroniskām slimībām, 
kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe un 
atsāpinoša terapija;

Or. en

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
I pielikums – f punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) darbības, ar ko novērš veselības 
krīžu netiešās sekas uz veselību, jo īpaši 
saistībā ar garīgo veselību, pacientiem, kas 
cieš no hroniskām slimībām, un citām 
neaizsargātām grupām; 

v) darbības, ar ko novērš un pārvalda 
veselības krīžu netiešās sekas uz veselību, 
jo īpaši saistībā ar garīgo veselību, 
pacientiem, kas cieš no hroniskām 
slimībām, un citām neaizsargātām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
I pielikums – f punkts – va apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

va) darbības, ar ko atbalsta pāreju uz 
telemedicīnu, zāļu lietošanu mājas 
apstākļos un profilakses un pašaprūpes 
plānu īstenošanu, ja vien tas ir iespējams 
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un atbilstīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) apmācību programmas medicīnas 
un veselības aprūpes darbiniekiem un 
darbinieku īslaicīgas apmaiņas 
programmas;

ii) atbalsts saskaņā ar veselības 
aprūpes darbaspēka stratēģiju un 
sinerģiju ar citām programmām, 
saskaņotas un standartizētas apmācību un 
izglītības programmas medicīnas un 
veselības aprūpes darbiniekiem un 
darbinieku īslaicīgas apmaiņas 
programmas, jo īpaši ar mērķi uzlabot 
viņu mācību programmas un digitālās 
prasmes;

Or. en

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) atbalsts veselības aprūpes 
darbaspēka ģeogrāfiskā sadalījuma 
uzlabošanai un “medicīnisku tuksnešu” 
nepieļaušanai;

iii) atbalsts pasākumiem saskaņā ar 
veselības aprūpes darbaspēka stratēģiju, 
lai pievērstos problēmai, ka kvalificēti 
veselības aprūpes darbinieki nolemj 
pamest savu izcelsmes dalībvalsti, lai 
strādātu citur, atbalsts veselības aprūpes 
darbaspēka ģeogrāfiskā sadalījuma 
uzlabošanai un “medicīnisku tuksnešu” 
nepieļaušanai un darbaspēka 
saglabāšanas rīcībpolitiku veicināšanai 
un īstenošanai;

Or. en
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Grozījums 67

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) atbalsts Savienības references 
laboratoriju, centru un izcilības centru 
izveidei un koordinēšanai;

iv) atbalsts Savienības references 
laboratoriju, centru, izcilības centru 
izveidei un koordinēšanai un Savienības ar 
slimībām saistītu platformu izveidei un 
koordinēšanai, lai apmainītos ar 
paraugpraksi, to salīdzinātu un izvērtētu 
dalībvalstu starpā;

Or. en

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – vii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vii) atbalsts spēju veidošanai attiecībā 
uz investīcijām veselības aprūpes sistēmas 
reformās un to īstenošanā (stratēģiskā 
plānošana un piekļuve daudzavotu 
finansējumam);

vii) atbalsts spēju veidošanai attiecībā 
uz investīcijām veselības aprūpes sistēmas 
reformās, ietverot tās, ar ko nodrošina uz 
cilvēku orientētu un uz rezultātiem 
balstītu pārkārtošanos, un to īstenošanā 
(stratēģiskā plānošana un piekļuve 
daudzavotu finansējumam);

Or. en

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – ixa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ixa) atbalsts izcilības tīklu izveidei un 
darbībai infekcijas un nepārnēsājamu 
slimību jomā;
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Or. en

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – ixb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ix b) atbalsts Eiropas slimību 
pārvaldības pamatnostādņu izstrādei tādu 
gan infekcijas, gan nepārnēsājamu 
slimību jomā kā vēzis, bērnu vēzis, sirds 
un asinsvadu slimības, neirodeģeneratīvās 
slimības, elpceļu slimības un diabēts;

Or. en

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – xia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xia) atbalsts dalībvalstīm reto slimību 
nacionālo plānu pārskatīšanā, lai ieviestu 
nepieciešamos finansiālos un 
organizatoriskos pasākumus ERT 
sistēmas efektīvai integrēšanai valsts 
veselības aprūpes sistēmās;

Or. en

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – xib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xib) atbalsts ERT sistēmas īstenošanai, 
lai to pastāvīgi novērtētu, uzraudzītu, 
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izvērtētu un uzlabotu tās kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – xic apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xic) finansējuma piešķiršana, lai 
izveidotu efektīvus un pastāvīgus 
mehānismus sadarbības veidošanai starp 
ERT nolūkā pievērsties reto slimību 
multisistēmiskām vajadzībām un veicināt 
transversālus tīklus starp dažādām 
specialitātēm un disciplīnām, tostarp 
Eiropas references tīkla līmenī saistībā ar 
bērnu vēzi;

Or. en

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – xid apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xid) atbalsts dalībvalstīm, lai stiprinātu 
to ekspertīzes centrus reto slimību jomā 
nolūkā attīstīt valstu veselības aprūpes 
sistēmu kompetences šādu slimību 
diagnosticēšanā, ārstēšanā un pārvaldībā 
un vienlaikus palielināt kopīgās spējas un 
zināšanas par ERT, tostarp par ERT 
PaedCan;

Or. en
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Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – xiii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xiii) atbalsts tādam Savienības 
regulējumam un sadarbspējīgiem 
digitālajiem rīkiem, kas nodrošina 
sadarbošanās iespējas starp dalībvalstīm 
un tīkliem, tai skaitā rīkiem, kas vajadzīgi, 
lai dalībvalstis varētu izdot kopīgus 
klīniskos novērtējumus un sniegt kopīgas 
zinātniskās konsultācijas, kā arī 
apmainīties ar veselības aprūpes 
tehnoloģiju novērtēšanas iznākumiem.

xiii) atbalsts tādam Savienības 
regulējumam, kas stiprina sadarbību starp 
dalībvalstīm veselības aprūpes 
tehnoloģijas novērtēšanā, lai dalībvalstis 
varētu izdot uzticamus un kvalitatīvus 
kopīgus klīniskos novērtējumus un laikus 
apmainīties ar tiem, sniegt kopīgas 
zinātniskās konsultācijas, kā arī citas 
saistītās darbības nolūkā atbalstīt lēmumu 
pieņēmējus.

Or. en

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – xiiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xiiia) Eiropas elektroniskās veselības 
kartes izveide un atbalsts tās īstenošanai 
dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – xiiib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xiiib) atbalsts dalībvalstīm, lai uzlabotu 
un turpinātu attīstīt un īstenot ERT 
reģistrus un vēža reģistrus;

Or. en
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Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
I pielikums – h punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) Darbības cīņai pret vēzi: h) Darbības cīņai pret vēzi un bērnu 
vēzi:

Or. en

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
I pielikums – h punkts – va apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

va) atbalsts darbībām, ar ko nodrošina 
vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi jaunām 
zālēm un jaunām terapijām, ietverot 
atbalstošo un paliatīvo aprūpi, bērnu 
ļaundabīgo slimību ārstniecību visā 
Eiropā un veicina tādu šo zāļu un 
ārstēšanas pieejamību, kas būtu bērniem 
piemērotās devās un preparātos;

Or. en

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
I pielikums – h punkts – vb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vb) atbalsts rīcībpolitiku, nacionālo 
programmu un pamatnostādņu 
īstenošanai, lai pārvarētu nevienlīdzību 
attiecībā uz piekļuvi būtiskām terapijām 
un zālēm, atbalstošai un paliatīvai 
aprūpei bērnu vēža jomā visā Eiropā;
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Or. en

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
I pielikums – h punkts – via apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

via) personalizētu skrīninga 
programmu izveide un īstenošana vēzi 
pārslimojošām personām, jo īpaši bērnu 
vēzi pārslimojušajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
I pielikums – h punkts – vii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vii) darbības, kas atbalsta kvalitatīvu 
vēža profilaksi un aprūpi, tai skaitā 
diagnosticēšanu un ārstēšanu;

vii) darbības, kas atbalsta kvalitatīvu 
vēža profilaksi un aprūpi, tai skaitā 
diagnosticēšanu, ārstēšanu un paliatīvo 
aprūpi;

Or. en

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
I pielikums – h punkts – viii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viii) darbības, kas atbalsta vēzi 
uzveikušo pacientu un viņu aprūpētāju 
dzīves kvalitāti;

viii) darbības, kas atbalsta vēzi 
uzveikušo pacientu un viņu aprūpētāju 
dzīves kvalitāti, ietverot psiholoģisko 
atbalstu, atsāpinošu terapiju un 
reintegrāciju darbā;
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Or. en

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
I pielikums – h punkts – ix apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ix) atbalsts Savienības tabakas 
kontroles politikas un tiesību aktu 
īstenošanai;

ix) atbalsts Savienības tabakas 
kontroles politikas un tiesību aktu 
īstenošanai un citu saistīto tiesību aktu 
īstenošanai profilakses jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
I pielikums – h punkts – ixa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ixa) darbības, ar ko atbalsta 
koordinētu, daudzdisciplīnu un uz 
pacientu orientētu pieeju attiecībā uz vēža 
pacientiem un vēzi pārslimojušajiem, jo 
īpaši bērnu vēža jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
I pielikums – h punkts – x apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

x) atbalsts tādu mehānismu izveidei 
un darbībai, ar ko veido starpnozaru 
speciālistu spējas un nodrošina pastāvīgu 
izglītošanos vēža slimnieku aprūpes jomā.

x) atbalsts tādu mehānismu izveidei 
un darbībai, ar ko veido starpnozaru 
speciālistu spējas un nodrošina veselības 
aprūpes darbinieku un neformālo 
aprūpētāju pastāvīgu izglītošanos vēža 
slimnieku aprūpes jomā, jo īpaši nolūkā 
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uzlabot aprūpes kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
I pielikums – h punkts – xa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xa) atbalsts tādu mehānismu izveidei 
un darbībai, ar ko veido starpnozaru 
speciālistu spējas un nodrošina veselības 
aprūpes speciālistu pastāvīgu izglītošanos 
un apmācību vēža skrīninga un agrīnas 
diagnosticēšanas jomā, jo īpaši saistībā ar 
bērnu vēzi;

Or. en

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
I pielikums – h punkts – xb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xb) darbības, ar ko veicina sertificētu 
speciālistu sniegtu papildinošu 
onkoloģisko terapiju.

Or. en

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
I pielikums – i punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) atbalsts darbībām, kuras cīnās pret 
vilcināšanos vakcinēties; 

ii) atbalsts darbībām, kuras cīnās pret 
vilcināšanos vakcinēties un veicina 
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imunizāciju visā cilvēka mūža garumā;

Or. en

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
I pielikums – h punkts – iia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) atbalsts instrumentiem un 
platformām, ar ko vākt faktiskus 
pierādījumus par vakcīnu drošumu, 
efektivitāti un ietekmi pēc vakcinācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
I pielikums – i punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) atbalsts klīniskiem 
izmēģinājumiem, kuri var paātrināt 
novatorisku, drošu un iedarbīgu zāļu un 
vakcīnu izstrādi, apstiprināšanu un piekļuvi 
tām;

iii) atbalsts klīniskiem 
izmēģinājumiem, ietverot tos, kas saistīti 
ar pastiprinātu koordināciju Savienības 
līmenī un ar EMA, kuri var paātrināt 
novatorisku, drošu un iedarbīgu zāļu un 
vakcīnu izstrādi, apstiprināšanu un piekļuvi 
tām;

Or. en

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
I pielikums – i punkts – iva apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) atbalsts pasākumiem tiesiskā 
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regulējuma stiprināšanai Savienībā, lai 
mudinātu atklāt un izstrādāt inovatīvas 
zāles un vakcīnas nolūkā risināt aizvien 
lielākās veselības aprūpes problēmas, 
ietverot jaunas terapijas un zāles pret vēzi, 
bērnu vēzi un saistīto atbalstošo un 
paliatīvo aprūpi;

Or. en

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
I pielikums – i punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) atbalsts darbībām, kuru mērķis ir 
veicināt inovatīvu produktu un komerciāli 
mazāk izdevīgu produktu, piem., 
antimikrobiālu līdzekļu, izstrādi;

v) darbības, kuru mērķis ir novērst 
tirgus nepilnības attiecībā uz antibiotikām 
un veicināt ilgtspējīgus ieguldījumus 
jaunu antimikrobiālo līdzekļu atklāšanai 
un izstrādei;

Or. en

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
I pielikums – i punkts – va apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

va) darbības, kas uztur spēcīgu 
intelektuālā īpašuma regulējumu, stimuli 
un atlīdzības mehānismi pētniecībai un 
izstrādei, lai piesaistītu ieguldījumus 
Savienībā nākamās paaudzes zāļu, 
vakcīnu un medicīnas ierīču izstrādei;

Or. en
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Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
I pielikums – i punkts – x apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

x) atbalsts darbībām, kas veicina 
konverģenci attiecībā uz starptautisko 
regulējumu zāļu un medicīnisko ierīču 
jomā. 

x) atbalsts darbībām, kas veicina 
konverģenci attiecībā uz starptautisko 
regulējumu zāļu, vakcīnu un medicīnisko 
ierīču jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
I pielikums – j punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) atbalsts veselības aprūpes un 
veselības sistēmu digitālai pārveidei, tai 
skaitā darbībām, kas ietver salīdzināšanu ar 
etaloniem un spēju veidošanu inovatīvu 
rīku un tehnoloģiju ieviešanai;  veselības 
aprūpes profesionāļu digitālo prasmju 
pilnveidošana;

ii) atbalsts ieguldījumiem veselības 
aprūpes un veselības sistēmu digitālai 
pārveidei, tai skaitā darbībām, kas ietver 
salīdzināšanu ar etaloniem un spēju 
veidošanu inovatīvu rīku un tehnoloģiju 
ieviešanai; atbalsts veselības aprūpes 
profesionāļu digitālo prasmju 
pilnveidošanai un īstenošanai, kas būtu 
daļa no veselības aprūpes darbaspēka 
stratēģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
I pielikums – j punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) atbalsts, kas vērsts uz digitālo rīku 
un infrastruktūru izvēršanu un sadarbspēju 
dalībvalstīs un starp dalībvalstīm, 
Savienības iestādēm un struktūrām;  

iii) atbalsts, kas vērsts uz digitālo rīku 
un infrastruktūru izvēršanu un sadarbspēju 
dalībvalstīs un starp dalībvalstīm, 
Savienības iestādēm, aģentūrām un 
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atbilstošu pārvaldības struktūru un 
ilgtspējīgu, sadarbspējīgu Savienības 
veselības informācijas sistēmu izveide 
Eiropas veselības datu telpas ietvaros, kā 
arī iedzīvotāju piekļuves saviem veselības 
datiem un kontroles pār tiem stiprināšana;

struktūrām; tostarp atbalsts Eiropas 
elektroniskās veselības kartes ieviešanai; 
atbilstošu pārvaldības struktūru un 
ilgtspējīgu, sadarbspējīgu Savienības 
veselības informācijas sistēmu izveide 
Eiropas veselības datu telpas ietvaros, kā 
arī iedzīvotāju piekļuves saviem veselības 
datiem un kontroles pār tiem stiprināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
I pielikums – k punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) slimību profilakses un veselīga 
dzīvesveida veicināšanas kampaņas 
sadarbībā ar visām iesaistītajām personām 
gan starptautiskā, gan Savienības, gan 
valstu līmenī.

iii) slimību profilakses, veselības un 
veselīga dzīvesveida veicināšanas 
kampaņas sadarbībā ar visām iesaistītajām 
personām gan starptautiskā, gan 
Savienības, gan valstu līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
I pielikums – k punkts – iv apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) komunikācija, kuras mērķis ir 
pievērsties viltus ziņām attiecībā uz 
ārstniecisko terapiju vai slimību 
cēloņiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – II punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II. Piekļuve centralizēti atļautām 
zālēm, piemēram, bāreņzālēm, 
jaunieviestās terapijas zālēm, pediatrijā 
lietojamām zālēm vai vakcīnām, lai 
apmierinātu neapmierinātas vajadzības.

II. Piekļuve centralizēti atļautām 
zālēm, piemēram, bāreņzālēm, 
jaunieviestās terapijas zālēm, pediatrijā 
lietojamām zālēm vai vakcīnām.

Or. en

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – IIa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa Jaunu procedūru īstenošana, lai 
paātrinātu zāļu izstrādi un novērtēšanu 
vispārējām sabiedrības veselības 
vajadzībām, ņemot vērā jaunās 
tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – IIb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIb to jaunu bāreņzāļu atļauju, 
jaunieviestu terapijas zāļu, pediatrijā 
lietojamu zāļu vai vakcīnu skaits, kuras 
paredzētas, lai apmierinātu 
neapmierinātas vajadzības;

Or. en
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Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
II pielikums - B daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a to dalībvalstu skaits, kurās ir 
uzlabota veselības infrastruktūra; 

Or. en

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
II pielikums - B daļa – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b to dalībvalstu skaits, kuras 
ieviesušas Eiropas elektronisko veselības 
karti; 

Or. en

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
II pielikums - B daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a vecuma standartizētā piecu gadu 
neto izdzīvotība bērnu vēža gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
II pielikums – B daļa – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. attiecība starp vēža reģistriem un to 
dalībvalstu skaitu, kuras ziņo informāciju 
par dzemdes kakla, krūts un kolorektālā 
vēža stadiju diagnosticēšanas brīdī; 

7. attiecība starp vēža reģistriem un to 
dalībvalstu skaitu, kuras ziņo informāciju 
par dzemdes kakla, krūts, plaušu un 
kolorektālā vēža stadiju diagnosticēšanas 
brīdī;

Or. en

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
II pielikums - B daļa – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a attiecība starp pacientu skaitu, 
kāds uzņemts paliatīvajā aprūpē, un gala 
iznākumu vēža un bērnu vēža gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
II pielikums - B daļa – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b attiecība starp vēža reģistriem un 
to dalībvalstu skaitu, kuras ziņo 
informāciju par bērnu vēža stadiju 
diagnosticēšanas brīdī;

Or. en

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
II pielikums - B daļa – 8.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a narkotiku un narkotisko vielu 
lietošanas izplatība;

Or. en

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
II pielikums - B daļa – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b aptaukošanās izplatība;

Or. en

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
II pielikums - B daļa – 8.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.c zīdaiņu mirstība; 

Or. en

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
II pielikums – B daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. zāļu deficīta gadījumu skaits 
vienoto kontaktpunktu tīklā; 

9. zāļu deficīta gadījumu skaits 
dalībvalstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
II pielikums - B daļa – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a jaunatļauto antimikrobiālo 
līdzekļu skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
II pielikums - B daļa – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

12.a nāves gadījumi, kas attiecināmi uz 
veselības aprūpē iegūtām infekcijām;

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Komisija 2020. gada 28. maijā kā daļu no atveseļošanas plāna ierosināja jaunu atsevišķu 
programmu “ES Veselība” 2021.–2027. gadam ar budžetu 9,4 miljardi EUR, ko ENVI 
komiteja jau sen bija prasījusi izdarīt, lai izveidotu noturīgas veselības aizsardzības sistēmas 
ES, novēršot pārrobežu veselības apdraudējumus, padarot zāles pieejamas un cenu ziņā 
pieņemamas un stiprinot veselības aizsardzības sistēmas. Saskaņā ar sākotnējo DFS 2021.–
2027. gadam Veselības programma bija Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) neatņemama daļa 
un veidoja vienu no tā struktūrām.

Komisijas ierosinātās jaunās programmas mērķis ir nodrošināt, ka ES arī turpmāk ir pasaulē 
veselīgākais reģions, tai ir pieejami visi iespējamie instrumenti, ar ko veselības problēmas 
risināt valstu un ES līmenī, un ka tā ir gatava stāties pretim jebkuram jaunam veselības 
apdraudējumam, kas var kaitēt ES iedzīvotājiem. Programmu “ES Veselība” paredz jaunas 
darbības, kas novērsīs Covid-19 pandēmijas laikā konstatētos trūkumus tādās jomās kā zāļu 
izstrāde un ražošana, pienācīga slimnīcu apgāde ar aprīkojumu un pietiekami veselības 
aprūpes cilvēkresursi, aprūpes nepārtrauktību nodrošinošu digitālo rīku un pakalpojumu 
ieviešana un vajadzība krīzes situācijā saglabāt piekļuvi pirmās nepieciešamības precēm un 
pakalpojumiem. Līdz ar to ES būs vairāk rīku, ar kuriem kopīgi ar dalībvalstīm veikt ātras, 
apņēmīgas un koordinētas darbības gan attiecībā uz gatavību krīzēm, gan to pārvaldību.

Komisija ierosināja vērienīgu atsevišķu programmu “ES veselība”, lai mērķēti pievērstos 
nākotne gaidāmajām veselības problēmām, kas apzinātas vajadzību novērtējumā. Saskaņā ar 
šo priekšlikumu jaunās programmas finansējums būs 9,4 miljardi EUR, kas ir ievērojams 
palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējiem priekšlikumiem ESF+ ietvaros (413 miljoni 
EUR). Programmu finansēs no nākamās DFS (1,7 miljardi EUR) un atveseļošanas 
instrumenta (tagad dēvēts par Next Generation EU) (EUR 7,7 miljardi).

Referenta viedoklis

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par atsevišķu programmu “ES veselība”, 
kurai ievērojami palielināts budžets salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu. Viņš atkārtoti 
norāda, ka tikai atsevišķa un stabila Programma spēs novērst turpmākas pandēmijas un 
veselības apdraudējumus un, kas ir ļoti svarīgi, padarīt ES veselības sistēmas noturīgākas un 
spējīgas pārvarēt pašreizējās nepilnības, tādas kā zāļu trūkums un nevienlīdzība veselības 
aprūpes jomā, kā arī spēs atbalstīt veselības nozari digitālajā pārejā.

Vienlaikus referents uzskata, ka ir svarīgi, lai programma “ES Veselība” būtu kas vairāk nekā 
tikai reakcija uz Covid-19 krīzi. Ar to būtu jānodrošina ne tikai īstermiņa krīzes pārvaldība, 
bet arī jānosaka ilgtermiņa mērķi. Tai jābūt daļai no kopīga rīcības plāna ES veselības 
rīcībpolitiku atbalstīšanai nākamajos septiņos gados. Programma ir svarīgs elements spēcīgu 
un noturīgu veselības aprūpes sistēmu izstrādes nodrošināšanā dalībvalstīs, lai varētu tikt galā 
ar iespējamu Covid-19 otro vilni un jebkādām citām turpmākām veselības krīzēm; tajā pašā 
laikā Programmai būtu jāatbalsta arī dalībvalstu veselības sistēmas un sabiedrības veselības 
rīcībpolitikas, lai risinātu ilgtermiņa problēmas, tādas kā mikrobu rezistence, sabiedrības 
novecošana, infekcijas un nepārnēsājamas slimības, un vienlaikus jānodrošina gatavība jaunu 
tehnoloģu ieviešanai.
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Turklāt jāatzīmē, ka lielākā daļa no veselības aprūpes 9,4 miljardu EUR budžeta ir piešķirta 
priekšlaikus, un tas nozīmē, ka ir jānosaka skaidri un mērķēti uzdevumi, un tāpēc šiem 
priekšlikumiem vajadzēs būt ļoti strukturētiem un konkrētiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents uzskata, ka Komisijas priekšlikums par programmu 
“ES Veselība” būtu jāstiprina šādos galvenajos aspektos:

- Ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi veselības aprūpes sistēmās, jo īpaši infrastruktūrā, 
tostarp primārās aprūpes līmenī, lai strādātu pie veselības aprūpes sistēmu ilgtermiņa 
stiprināšanas, krietni paaugstinot pašreizējās ambīcijas veselības jomā.

- Ir vajadzīgi konkrēti un skaidri priekšlikumi par līdzekļu priekšlaicīgu piešķiršanu, 
tostarp līdzekļu novirzīšana labākai veselības aprūpei, vienlīdzīgai piekļuvei veselības 
aprūpei un noturīgām veselības aprūpes sistēmām.

- Visām Programmas darbībām veselības jomā jābūt orientētām uz cilvēku un 
balstītām uz rezultātiem, galveno uzmanību pievēršot profilaksei, attiecīgās personas 
īpašajām veselības aprūpes vajadzībām, ņemot vērā paša pacienta mērķus ārstniecībā, kā 
arī pakalpojuma sniedzēja kā medicīnas speciālista vislabākajai klīniskajai kompetencei 
konkrētajā jomā.

- Nevienlīdzībai veselības jomā jābūt programmas centrā, ņemot vērā, ka tā ir novēršama 
nevienlīdzība veselības jomā, kas pastāv starp cilvēku grupām valstīs un starp pašām 
valstīm, un ka tā rodas no nevienlīdzības sabiedrības iekšienē un starp sabiedrības 
grupām. Veselības stāvokļa nevienlīdzība starp iedzīvotāju grupām, valstīm un reģioniem 
un piekļuve kvalitatīvai profilaktiskai un ārstnieciskai veselības aprūpei par pieņemamu 
cenu ir arī viena no galvenajām problēmām veselības drošības un veselības sistēmu jomā, 
kas apgrūtina to vispārējo darbību.

- Tāpēc Programma vairāk būtu jāorientē uz slimību profilaksi visā konkrētās personas 
dzīves laikā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu, pievēršoties tādiem veselības riska 
faktoriem kā tabakas un līdzīgu izstrādājumu lietošana un saskare ar to izplūdēm, 
pārmērīga alkohola lietošana, nelikumīgu narkotiku un psihotropo vielu patēriņš, 
aptaukošanās un neveselīgi ēšanas paradumi, kā arī fizisku aktivitāšu trūkums. Slimību 
profilaksei un veselīga dzīvesveida popularizēšanai vajadzētu būt Programmas 
galvenajam vispārējam mērķim. 

- Programmai būtu jāatbalsta ieguldījumi agrīnā diagnostikā un skrīningā, lai stiprinātu 
profilaksi un skrīningu gan attiecībā uz infekcijas, gan nepārnēsājamām slimībām, tādām 
kā sirds un asinsvadu slimības, neirodeģeneratīvās slimības, elpceļu slimības, diabēts, 
vēzis un bērnu vēzis.

- Ar Programmu būtu jāatbalsta Eiropas elektroniskās veselības kartes izstrāde, kas 
veselības aprūpes sistēmām nodrošinātu līdzekļus, ar ko uzlabotu veselības aprūpes 
pieejamību un kvalitāti, un pacientiem nodrošinātu ātrāku un vieglāku piekļuvi ārstēšanai.

- Komisijai būtu jāizstrādā pamatnostādnes par pacientu drošību un jāveicina ieguldījumi 
veselības aprūpes sistēmu modernizācijā, lai pārvarētu un līdz minimumam samazinātu ar 
veselības aprūpi saistītās infekcijas (HCAI), ņemot vērā, ka HCAI var rasties jebkurā 
veselības aprūpes iestādē, tostarp slimnīcās, ambulatorās ķirurģijas centros, iestādēs, kurās 
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ir pacienti ar nieru slimībām terminālā stadijā, un ilgtermiņa aprūpes iestādēs.

- Ir vajadzīgas Eiropas pamatnostādnes hronisko slimību pārvaldībai, proti, Eiropas 
Slimību pārvaldības pamatnostādnes katrai nozarei un katrai slimībai – gan infekcijas, 
gan nepārnēsājām slimībām, piemēram, vēzim. Turklāt ir jāstiprina esošie Eiropas 
references tīkli (ERN) un tie jāpaplašina kā Izcilības tīkli infekcijas un nepārnēsājamu 
slimību jomā.

- Ir būtiski stiprināt tādu ES aģentūru lomu un darbību kā Eiropas Slimību profilakses un 
kontroles centrs (ECDC) un Eiropas Zāļu aģentūra (EMA).

- Būtu jānodrošina, ka programma “ES veselība” rada sinerģiju un papildināmību ar citām 
programmām, lai izveidotu un īstenotu veselības aprūpes darbaspēka stratēģiju ar 
mērķi uzlabot veselības aprūpes speciālistu mācību programmas un viņu digitālās 
prasmes, veselības aprūpes pakalpojumu segumu un veselības kvalitāti, kā arī lai risinātu 
intelektuālā darbaspēka emigrācijas un nelīdzsvarotas mobilitātes problēmu.

- Ir svarīgi arī izveidot pārvaldības mehānismu, lai nodrošinātu papildināmību, 
koordināciju un sinerģiju starp programmu “ES veselība” un citiem ES finansēšanas 
instrumentiem un programmām, tādiem kā Pastiprinātais Savienības civilās aizsardzības 
mehānisms (UCPM/rescEU), Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas 
Sociālais fonds Plus (ESF+), “Apvārsnis Eiropa”, programma “Digitālā Eiropa ”un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments 2 – Digitalizācija (EISI – Digitalizācija). 
Ar Programmu būtu arī ievērojami jāveicina pacientu tiesību stiprināšana ES, lai ikviens 
varētu saņemt visaugstākajiem standartiem atbilstošu fiziskās un garīgās veselības aprūpi, 
un jāsekmē Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas pilnīga īstenošana, garantējot 
augstu sabiedrības veselības aizsardzības līmeni un vienlaikus nodrošinot personu brīvas 
pārvietošanās tiesību ievērošanu visā ES.

- Programmas “ES veselība” valdei galvenā uzmanība būtu jāpievērš sinerģijas 
veidošanai starp Programmu un citām programmām, kurās ir integrēta veselības 
dimensija, koordinējot un sadarbojoties, veicinot pacientu un sabiedrības iesaisti un 
sniedzot zinātniskas konsultācijas un ieteikumus.

- Lai nodrošinātu efektīvu pārvaldību un dalībvalstu aktīvu līdzdalību, ir svarīgi 
programmas īstenošanā iesaistīt dalībvalstis un Valdi, tostarp gada darba programmu 
pieņemšanā un īstenošanā.

- Garīgā veselība un novecošana Lielākā daļa ES valstu pašlaik saskaras ar nopietnām 
demogrāfiskām problēmām. Ietekme vēl ir jāaprēķina, taču valdības un politikas veidotāji 
jau ir vienisprātis, ka mums drīzumā būs būtiski jāmaina tas, kā mēs tiekam galā ar vecāka 
gadagājuma cilvēku aizvien lielāko skaitu, kuri lūdz pienācīgu atbalstu, kā arī pieprasa un 
ir pelnījuši pilntiesīgu līdzdalību mūsu sabiedrībās. Tāpēc ar Programmu būtu jāatbalsta 
dalībvalstu centieni tādās jomās kā agrīna diagnostika, ārstēšana, atbalsts un profilakse, 
mediķu apmācība garīgās veselības jomā vai informētības palielināšana un vecāka 
gadagājuma cilvēku garīgās veselības problēmu labāka apzināšana un pienācīga 
risināšana.

- Kā beidzamais, taču vienlīdz svarīgais jautājums ir jāmin vilcināšanās vakcinēties, kas 



PE653.803v01-00 66/66 PR\1207580LV.docx

LV

saskaņā ar ECDC datiem nozīmē vakcinēšanās grafika neievērošanu vai atteikšanos 
vakcinēties, lai gan ir pieejami vakcinēšanās pakalpojumi, un kas ir komplekss un 
kontekstatkarīgs jautājums atkarībā no laika, vietas un vakcīnas, un šī problēma ir ļoti 
būtiska veselības aprūpē, kam Programmā ir jāpievērš īpaša uzmanība. PVO ir paziņojusi, 
ka vilcināšanās vakcinēties, arī pašapmierinātība, uzticības trūkums un neērtības ir viens 
no desmit pasaules veselības apdraudējumiem 2019. gadā. Tāpēc ar Programmu būtu 
jāatbalsta darbības, kuru mērķis ir visiem ES pilsoņiem nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi 
vakcīnām, apkarot dezinformāciju un uzlabot uzticēšanos vakcīnām.

Secinājums

Referents uzskata, ka Komisijas priekšlikums atsevišķai programmai “ES veselība” ir labs 
pamats, lai Parlaments kā viens no likumdevējiem varētu ātri izstrādāt un formulēt savu 
nostāju (regulu, ar ko izveido Programmu, piemēros no 2021. gada 1. janvāra). Referents, 
uzmanīgi uzklausījis dažādu ieinteresēto personu viedokļus, ir apzinājis vairākas jomas, kurās 
Komisijas priekšlikums ir jāprecizē vai vēl vairāk jāstiprina, lai Eiropas pilsoņiem 
nodrošinātu vislabāko iespējamo veselības programmu.


